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  CCoonnssiiddeerraaţţiiii  iinnttrroodduuccttiivvee  
 

  Astfel cum reiese din pct. C al Anexei 1 la Legea nr. 304/2004, în 

circumscripția Curții de Apel Târgu Mureș se regăsesc două tribunale – 

Tribunalul Mureș și Tribunalul Harghita – și un tribunal specializat – Tribunalul 

Specializat Mureș –, iar, potrivit pct. A, în județele Mureș și Harghita sunt nouă 

judecătorii – Judecătoria Târgu Mureș, Judecătoria Sighișoara, Judecătoria 

Reghin, Judecătoria Târnăveni, Judecătoria Luduș (în județul Mureș), 

Judecătoria Miercurea Ciuc, Judecătoria Odorheiu Secuiesc, Judecătoria 

Gheorgheni, Judecătoria Toplița (în județul Harghita). 

  Conducerea Curţii de Apel Târgu-Mureş este asigurată de președinte, 

ajutat de un vicepreședinte, în cadrul instanței funcționând, conform art. 49 alin. 

1 din Legea nr. 303/2004, colegiul de conducere (format din președinte și șase 

judecători, aleși de adunarea generală, în prezent din colegiul de conducere 

făcând parte și vicepreședintele, cât și un președinte de secție). 
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  La nivelul Curții de Apel Târgu Mureș există trei secții: 

 Secția I Civilă, în cadrul căreia funcționează actualmente, în mod efectiv, 

9 judecători și 6 grefieri; 

 Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, având un număr 

de 12 judecători care funcţionează, în prezent, la această secţie, precum şi 

un număr de 7 grefieri (la care se adaugă 2 grefieri delegaţi la Curtea de 

Apel Târgu-Mureş, de la instanţele din aria de competenţă); 

 Secția penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, la care funcționează, 

în prezent, în mod efectiv, 9 judecători și 7 grefieri. 

 

  De asemenea, în conformitate cu art. 41 alin. 2, 3, 5 din ROIIJ, aprobat 

prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015, la 

Curtea de Apel Târgu Mureș există o registratură generală (încadrată cu un 

grefier-arhivar), un compartiment de documentare (grefierul documentarist 

aflându-se, în prezent, în concediu de maternitate, atribuţiile acestuia fiind 

delegate consilierului pentru informaţii publice din cadrul Biroului de informare 

şi relaţii publice), un compartiment de informatică juridică (în care își desfășoară 

activitatea 3 specialiști IT), precum și departamentul economico-financiar și 

administrativ (încadrat cu 7 persoane, din care unul este managerul economic). 

La biroul de informații și relații cu publicul (organizat potrivit Legii nr. 

544/2001 și OG nr. 27/2002) este încadrat un specialist în comunicare. La 

instanță își desfășoară activitatea și un grefier statistician (conform art. 61 din 

ROIIJ), un inginer constructor (art. 71 alin. 2 lit. d din ROIIJ), un compartiment 

de audit intern (organizat potrivit dispozițiilor Legii nr. 672/2002 și ale HG nr. 

1086/2013, având un auditor intern), doi aprozi, trei conducători auto.  
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  II..  DDAATTEE  SSTTAATTIISSTTIICCEE  PPRRIIVVIINNDD  AACCTTIIVVIITTAATTEEAA  

  IINNSSTTAANNŢŢEEII  

          I.1. Volumul de activitate 

  I.1.1. Sinteza activităţii instanţelor din aria de competenţă a Curţii de 

Apel Târgu-Mureş 

Volumul de activitate la nivelul Curţii de Apel Târgu-Mureş şi al 

instanţelor din aria de competenţă a acesteia s-a cifrat, în anul 2017, la 91.144 

de cauze, cu o încărcătură medie/schemă de 756 de cauze, o încărcătură 

medie/judecător de 893 de cauze şi o rată de soluţionare de 95%. 

Situaţia statistică pe fiecare instanţă în parte este evidenţiată în tabelul 1: 

Tabelul 1 
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Media naţională curţi 34346 558 667 94,4 - - 

Curtea de Apel Târgu-Mureş 5454 371 439 88 4,2 1,2 

Secţia a II-a civilă 3209 679 721 78 5,9 2,5 

Secţia penală 1309 207 278 100 1,6 0,6 

Secţia I civilă 933 181 206 103 3,5 0,3 

Media naţională tribunale 21096 616 750 99,2 - - 

Tribunalul Harghita 6148 479 715 102 25,65 2,70 

Secţia civilă, din care: 
5363 - 827 101 - - 



  

RR  OO  MM  ÂÂ  NN  II  AA  

CCUURRTTEEAA  DDEE  AAPPEELL  TTÂÂRRGGUU--MMUURREEŞŞ  

 

      TTâârrgguu--MMuurreeşş,,  ssttrr..  JJuussttiiţţiieeii,,  nnrr..  11,,  jjuuddeeţţuull  MMuurreeşş,,  ccoodd  ppooşşttaall  554400006699  

TTeelleeffoonn  00226655--226633..669944,,  ffaaxx  00226655--226699..119999,,  ee--mmaaiill  ccaa--ttggmmuurreess@@jjuusstt..rroo  

NNrr..  ddee  îînnrreeggiissttrraarree  ccaa  ooppeerraattoorr  ddee  ddaattee  ccuu  ccaarraacctteerr  ppeerrssoonnaall    --  33113322  

4 

Materia lichidări judiciare 
791 - 283 116 - - 

Secţia penală 785 - 207 106 - - 

Tribunalul Specializat Mureş 4494 449 780 111 4,1 1,2 

Materia litigii cu profesionişti 2641 - 578 99 - - 

Materia lichidări judiciare 1853 - 232 139 - - 

Tribunalul  Mureş 12387 688 771 79 44,67 6,1 

Secţia cont. ad-tiv şi fiscal 5757 - 1226 89 - - 

Secţia civilă 4838 - 693 63 - - 

Secţia penală 1792 - 304 97 - - 

Media naţională judecătorii 11458 870 1119 100 - - 

Judecătoria Târgu-Mureş 23882 853 1365 97 15,98 4,33 

Judecătoria Miercurea Ciuc 8688 724 1158 96 10,58 2,13 

Judecătoria Sighişoara 5689 915 1138 95 11,44 2,79 

Judecătoria Reghin 5612 702 1039 102 15,84 1,38 

Judecătoria Odorheiu 

Secuiesc 
4923 985 1758 98 7,94 2,39 

Judecătoria Luduş 4080 
102

0 
1457 100 7,93 1,94 

Judecătoria Gheorgheni 3767 942 1345 93 10,52 1,52 

Judecătoria Târnăveni 3174 794 1058 91 10 2,31 

Judecătoria Topliţa 2858 572 1021 100 11,50 3,99 

Total curte şi instanţele 

arondate 
91144 756 893 95 
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  Situaţia comparativă privind volumul de activitate al instanţelor din 

aria de competenţă a Curţii de Apel Târgu-Mureş în anul 2017, faţă de anii 

precedenţi (2015 – 2016), pe grade de jurisdicţie, poate fi vizualizată în tabelele 

de mai jos (tabelele 2 şi 3): 

Tabelul 2 

TRIBUNALE 

Tribunalul 

Volum de 

activitate 

 în 2015 

Volum de 

activitate  

în 2016 

Volum de 

activitate 

 în 2017 

Mureş 11622 10250 12387 

Harghita 5990 5557 6148 

Specializat 5131 4547 4494 

 

Tabelul 3 

JUDECĂTORII 

Judecătoria 

Volum de 

activitate 

 în 2015 

Volum de 

activitate  

în 2016 

Volum de 

activitate 

 în 2017 

Târgu-Mureş 22369 23470 23882 

Miercurea Ciuc 8354 8430 8688 

Sighişoara 4007 4668 5689 

Reghin 4462 5714 5612 

Odorheiu Secuiesc 4105 4263 4923 

Luduş 2733 3477 4080 

Gheorgheni 3085 3470 3767 

Târnăveni 2852 3164 3165 

Topliţa 3661 3262 2858 
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  I.1.2. Volumul de activitate la nivelul Curţii de Apel Târgu-Mureş (fără 

instanţele din aria de competenţă) 

  În anul 2017, pe rolul Curţii de Apel Târgu-Mureş au fost înregistrate, în 

total, 4.375 de dosare, din care:  

  720 dosare la Secţia I civilă; 

  2.603 dosare la Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 

fiscal; 

  1.052 dosare la Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie 

  Se evidenţiază o creştere a numărului cauzelor nou înregistrate pe rolul 

Curţii de Apel Târgu-Mureş în anul 2017, comparativ cu anul 2016, cu un 

procent de 13%. Astfel, în anul 2017, au fost înregistrate 4.375 de dosare, cu 

516 dosare în plus faţă de anul 2016, când s-au înregistrat 3.859 de dosare. 

 În ceea ce priveşte numărul cauzelor soluţionate, comparativ cu anul 

2016, se evidenţiază o scădere a acestui indicator în procent de 7%, 

soluţionându-se în anul 2017 un număr de 3.827 de cauze, faţă de 4.123 de 

cauze soluţionate în anul 2016 (o scădere cu 296 de cauze). 

 Stocul de dosare nesoluţionat la finalul anului 2017 a cunoscut o creştere 

cu 557 de cauze, respectiv cu un procent de 52% faţă de anul 2016. Astfel, dacă 

la data de 31.12.2016 se înregistra un număr de 1.067 de cauze nesoluţionate, la 

finele anului 2017 acest număr s-a cifrat la 1.624 de cauze. 

  Volumul de activitate în anul 2017 a fost de 5.451 de cauze, iar 

ponderea cauzelor nesoluţionate reprezintă un procent de 30%. Analiza 

acestor subindicatori evidenţiază o uşoară creştere a volumului de activitate al 

Curţii de Apel Târgu-Mureş în anul 2017, comparativ cu anul 2016, cu 261 de 

cauze, respectiv cu un procent de  5%. 

 Evoluţia în timp a volumului de activitate al Curţii de Apel Târgu-Mureş, 

în perioada 2015 – 2017, este redată în graficul 1. 
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Graficul 1 

EVOLUŢIA VOLUMULUI DE ACTIVITATE LA  

CURTEA DE APEL TÂRGU-MUREŞ 

 

   

  Dinamica activităţii judiciare la Curtea de Apel Târgu-Mureş, prin prisma 

subindicatorilor analizaţi, respectiv numărul cauzelor înregistrate, numărul 

cauzelor soluţionate, stocul de dosare nesoluţionat la finalul anului, în perioada 

2015 – 2017, este reprezentată grafic în diagrama de mai jos: 
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 I.1.3.  Volumul de activitate pe secţii specializate 

  Cu luarea în considerare a cauzelor suspendate şi a stocului de dosare de 

la finele anului 2016, volumul de activitate al instanţei în anul 2017 se prezintă 

după cum urmează: 

 Secţia I civilă -  933 de dosare; 

 Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal - 3.209 de 

dosare; 

 Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie - 1.309 de dosare. 

  Se evidenţiază o creştere a volumului de activitate la nivelul Secţiei a II-a 

civile, de contencios administrativ şi fiscal, în timp ce, la nivelul Secţiei I civile 

şi al Secţiei penale, se înregistrează o scădere a volumului de activitate.  

  Din acest punct de vedere, graficul de mai jos reflectă evoluţia volumului 

de activitate în perioada 2015 – 2017, comparativ între cele trei secţii 

specializate ce funcţionează la nivelul Curţii de Apel Târgu-Mureş (graficul 2): 
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Graficul 2 

EVOLUŢIA VOLUMULUI DE ACTIVITATE LA NIVELUL CELOR  

TREI SECŢII ALE CURŢII DE APEL TÂRGU MUREŞ 

 

 
 

  Defalcat pe fiecare secţie specializată a Curţii, situaţia se prezintă astfel:  

 la Secţia I civilă se observă o diminuare a numărului cauzelor nou 

înregistrate în anul 2017, fiind înregistrate 720 de dosare, în timp ce în anul 

2016 au fost înregistrate 996 de dosare; o scădere s-a înregistrat şi în ceea ce 

priveşte numărul cauzelor soluţionate în anul 2017, fiind soluţionate 740 de 

cauze, în timp ce în anul 2016 au fost soluţionate 1.131 cauze; în ceea ce 

priveşte stocul de dosare rămas la finalul anului 2017, s-a înregistrat o 

îmbunătăţire a eficienţei din perspectiva acestui subindicator, înregistrându-se 
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un număr de 193 de cauze nesoluţionate, faţă de anul 2016, când s-a înregistrat 

un număr de 212 cauze în stoc.  

  Dinamica activităţii judiciare la Secţia I civilă a Curţii de Apel Târgu-

Mureş, prin prisma subindicatorilor analizaţi, respectiv numărul cauzelor 

înregistrate, numărul cauzelor soluţionate, stocul de dosare nesoluţionat la 

finalul anului, în perioada 2015 – 2017, este reprezentată grafic în diagrama de 

mai jos: 

2531

1343

9332185

1131
740

346
212 193

107,00%

114,00%

103,00%

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2015 2016 2017

Volum de

activitate

Dosare

soluţionate

Stoc la finele

perioadei

Rată de

soluţionare

 

 

 la Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal se observă o 

creştere considerabilă a numărului cauzelor nou înregistrate în anul 2017, 

fiind înregistrate 2.603 dosare, în timp ce în anul 2016 au fost înregistrate 1.674 

de dosare; o creştere s-a înregistrat şi în ceea ce priveşte numărul cauzelor 

soluţionate în anul 2017, fiind soluţionate 2.031 de cauze, în timp ce în anul 



  

RR  OO  MM  ÂÂ  NN  II  AA  

CCUURRTTEEAA  DDEE  AAPPEELL  TTÂÂRRGGUU--MMUURREEŞŞ  

 

      TTâârrgguu--MMuurreeşş,,  ssttrr..  JJuussttiiţţiieeii,,  nnrr..  11,,  jjuuddeeţţuull  MMuurreeşş,,  ccoodd  ppooşşttaall  554400006699  

TTeelleeffoonn  00226655--226633..669944,,  ffaaxx  00226655--226699..119999,,  ee--mmaaiill  ccaa--ttggmmuurreess@@jjuusstt..rroo  

NNrr..  ddee  îînnrreeggiissttrraarree  ccaa  ooppeerraattoorr  ddee  ddaattee  ccuu  ccaarraacctteerr  ppeerrssoonnaall    --  33113322  

11 

2016 au fost soluţionate 1.769 de cauze; în ceea ce priveşte stocul de dosare 

rămas la finalul anului 2017, s-a înregistrat o diminuare a eficienţei din 

perspectiva acestui subindicator, înregistrându-se un număr de 1.178 de cauze 

nesoluţionate, faţă de anul 2016, când s-a înregistrat un număr de 598 de cauze 

în stoc. 

  Dinamica activităţii judiciare la Secţia a II-a civilă, de contencios 

administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Târgu-Mureş, prin prisma 

subindicatorilor analizaţi, respectiv numărul cauzelor înregistrate, numărul 

cauzelor soluţionate, stocul de dosare nesoluţionat la finalul anului, în perioada 

2015 – 2017, este reprezentată grafic în diagrama de mai jos: 
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 la Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie se observă o 

uşoară scădere a numărului cauzelor nou înregistrate în anul 2017, fiind 

înregistrate 1.052 de dosare, în timp ce în anul 2016 au fost înregistrate 1.189 de 

dosare; o scădere s-a înregistrat şi în ceea ce priveşte numărul cauzelor 

soluţionate în anul 2017, fiind soluţionate 1.056 de cauze, în timp ce în anul 

2016 au fost soluţionate 1.223 de cauze; în ceea ce priveşte stocul de dosare 
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rămas la finalul anului 2016, s-a înregistrat o uşoară îmbunătăţire a eficienţei 

din perspectiva acestui subindicator, înregistrându-se un număr de 253 de cauze 

nesoluţionate, faţă de anul 2016, când s-a înregistrat un număr de 257 cauze în 

stoc.   

  Dinamica activităţii judiciare la Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi 

de familie a Curţii de Apel Târgu-Mureş, prin prisma subindicatorilor analizaţi, 

respectiv numărul cauzelor înregistrate, numărul cauzelor soluţionate, stocul de 

dosare nesoluţionat la finalul anului, în perioada 2015 – 2017, este reprezentată 

grafic în diagrama de mai jos: 
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  I.1.4. Volumul de activitate pe faze procesuale, defalcat pe secţiile 

specializate ale instanţei 

I.1.4.1. SECŢIA I CIVILĂ 

 

 în faza procesuală a primei instanţe: 

 194 cauze înregistrate, evidenţiindu-se o creştere comparativ cu 

anul 2016, când s-au înregistrat 49 de cauze; 

 164 cauze soluţionate, evidenţiindu-se o creştere comparativ cu 

anul 2016, când s-au soluţionat 45 de cauze; 

 stoc de dosare la finele anului – 37 de dosare, evidenţiindu-se o 

diminuare a eficienţei din perspectiva acestui subindicator comparativ cu 

anul 2016, când stocul a fost de 7 dosare. 

 

 în faza procesuală a apelului: 

 447 cauze înregistrate, evidenţiindu-se o scădere comparativ cu 

anul 2016, când s-au înregistrat 613 cauze; 

 462 cauze soluţionate, evidenţiindu-se o scădere comparativ cu 

anul 2016, când s-au soluţionat 683 de cauze; 

 stoc de dosare la finele anului – 123 de dosare, evidenţiindu-se o 

îmbunătăţire a eficienţei din perspectiva acestui subindicator comparativ 

cu anul 2016, când stocul a fost de 136 dosare. 

 

 în faza procesuală a recursului: 

 79 cauze înregistrate, evidenţiindu-se o scădere semnificativă 

comparativ cu anul 2016, când s-au înregistrat 334 de cauze; 

 114 cauze soluţionate, evidenţiindu-se o scădere semnificativă 

comparativ cu anul 2016, când s-au soluţionat 403 cauze; 



  

RR  OO  MM  ÂÂ  NN  II  AA  

CCUURRTTEEAA  DDEE  AAPPEELL  TTÂÂRRGGUU--MMUURREEŞŞ  

 

      TTâârrgguu--MMuurreeşş,,  ssttrr..  JJuussttiiţţiieeii,,  nnrr..  11,,  jjuuddeeţţuull  MMuurreeşş,,  ccoodd  ppooşşttaall  554400006699  

TTeelleeffoonn  00226655--226633..669944,,  ffaaxx  00226655--226699..119999,,  ee--mmaaiill  ccaa--ttggmmuurreess@@jjuusstt..rroo  

NNrr..  ddee  îînnrreeggiissttrraarree  ccaa  ooppeerraattoorr  ddee  ddaattee  ccuu  ccaarraacctteerr  ppeerrssoonnaall    --  33113322  

15 

 stoc de dosare la finele anului - 33 de dosare, evidenţiindu-se o 

îmbunătăţire a eficienţei din perspectiva acestui subindicator comparativ 

cu anul 2016, când stocul a fost de 69 dosare. 

 

I.1.4.2. SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS  

ADMINISTRATIV ŞI FISCAL 

 

 în faza procesuală a primei instanţe: 

 237 de cauze înregistrate, evidenţiindu-se o creştere comparativ cu 

anul 2016, când s-au înregistrat 190 de cauze; 

 194 de cauze soluţionate, evidenţiindu-se o creştere 

nesemnificativă comparativ cu anul 2016, când s-au soluţionat 191 cauze; 

 stoc de dosare la finele anului - 165 de dosare, evidenţiindu-se o 

uşoară diminuare a eficienţei din perspectiva acestui subindicator 

comparativ cu anul 2016, când stocul a fost de 119 dosare. 

 

 în faza procesuală a apelului: 

 568 de cauze înregistrate, evidenţiindu-se o scădere comparativ cu 

anul 2016, când s-au înregistrat 655 cauze; 

 596 de cauze soluţionate, evidenţiindu-se o scădere comparativ cu 

anul 2016, când s-au soluţionat 652 cauze; 

 stoc de dosare la finele anului - 163 de dosare, evidenţiindu-se o 

uşoară creştere a eficienţei din perspectiva acestui subindicator 

comparativ cu anul 2016, când stocul a fost de 194 dosare.  

 

 în faza procesuală a recursului: 
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 1.798 de cauze înregistrate, evidenţiindu-se o creştere 

semnificativă comparativ cu anul 2016, când s-au înregistrat 829 de 

cauze; 

 1.241 de cauze soluţionate, evidenţiindu-se o creştere comparativ 

cu anul 2016, când s-au soluţionat 926 de cauze; 

 stoc de dosare la finele anului – 850 de dosare, evidenţiindu-se o 

diminuare a eficienţei din perspectiva acestui subindicator comparativ cu 

anul 2016, când stocul a fost de 285 de dosare. 

 

 

I.1.4.3. SECŢIA PENALĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI  

ŞI DE FAMILIE 

 

 în faza procesuală a primei instanţe: 

 96 de cauze înregistrate, evidenţiindu-se o scădere comparativ cu 

anul 2016, când s-au înregistrat 136 de cauze; 

 92 de cauze soluţionate, evidenţiindu-se o uşoară scădere 

comparativ cu anul 2016, când s-au soluţionat 139 de cauze; 

 stoc de dosare la finele anului - 20 dosare, evidenţiindu-se o uşoară 

diminuare a eficienţei din perspectiva acestui subindicator comparativ cu 

anul 2015, când stocul a fost de 16 dosare. 

 

 

 în faza procesuală a apelului: 

 749 cauze înregistrate, evidenţiindu-se o uşoară scădere 

comparativ cu anul 2016, când s-au înregistrat 760 de cauze; 

 739 cauze soluţionate, evidenţiindu-se o uşoară scădere 

comparativ cu anul 2016, când s-au soluţionat 799 de cauze; 
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 stoc de dosare la finele anului - 229 dosare, evidenţiindu-se o 

diminuare a eficienţei din perspectiva acestui subindicator comparativ cu 

anul 2016, când stocul a fost de 219 dosare. 

 

 

 în faza procesuală a contestaţiei: 

 207 cauze înregistrate, evidenţiindu-se o uşoară scădere 

comparativ cu anul 2016, când s-au înregistrat 293 de cauze; 

 225 cauze soluţionate, evidenţiindu-se o uşoară scădere 

comparativ cu anul 2016, când s-au soluţionat 285 de cauze; 

 stoc de dosare la finele anului - 4 dosare, evidenţiindu-se o 

îmbunătăţire a eficienţei din perspectiva acestui subindicator comparativ 

cu anul 2016, când stocul a fost de 22 de dosare. 

 

  Sintetizând datele prezentate mai sus, în graficul 3 este prezentată situaţia 

instanţelor din aria de competenţă Curţii de Apel Târgu-Mureş, din punctul de 

vedere al numărului mediu de dosare rulate pe judecător raportat la volumul de 

activitate.  

  Cifrele relevante sunt următoarele: media pe toate instanţele - 893 de 

dosare; media la nivelul Curţii de Apel Târgu-Mureş, fără instanţele arondate – 

439 de dosare. 

Graficul 3 
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I.2. Încărcătura pe judecător şi pe schemă 

 

  I.2.1. Încărcătura pe judecător şi pe schemă la nivelul instanţelor din 

aria de competenţă a Curţii de Apel Târgu-Mureş 

  Indicatorul ce vizează gradul de încărcătură pe judecător, la fiecare din 

instanţele din aria de competenţă a Curţii de Apel Târgu-Mureş, este prezentat 

prin prisma celor cinci componente, şi anume: încărcătura medie de dosare 

rulate pe judecător raportat la volumul de activitate, numărul mediu de hotărâri 

pronunţate şi redactate pe judecător, indicele de celeritate, ponderea atacabilităţii 

şi indicele de desfiinţare. 

  Situaţia sintetică a judecătoriilor şi tribunalelor din circumscripţia Curţii, a 

încărcăturii medii pe judecător poate fi vizualizată în tabelele 4 şi 5. 

 

Tabelul 4 

ÎNCĂRCĂTURA MEDIE PE JUDECĂTOR LA JUDECĂTORII ÎN  2017 
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Odorheiu Secuiesc 4923 985 1641 98 7,94% 2,39% 

Luduş 4080 1020 1457 100 7,93% 1,94% 

Târgu-Mureş 23882 853 1365 97 15,98% 4,33% 

Gheorgheni 3767 942 1345 93 10,52% 1,52% 

Miercurea Ciuc 8688 724 1158 96 10,58% 2,13% 
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Sighişoara 5689 915 1138 95 11,44% 2,72% 

Târnăveni 3174 794 1058 91 10% 2,31% 

Reghin 5612 702 1039 102 15,84% 1,38% 

Topliţa 2858 572 1021 100 11,5% 3,99% 

 

Tabelul 5 

ÎNCĂRCĂTURA MEDIE PE JUDECĂTOR LA TRIBUNALE ÎN  2017 

Denumirea instanţei 
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Specializat 4494 449 780 111 4,1% 1,2% 

Mureş 12387 688 771 79 44,67% 6,01% 

Harghita 6148 479 715 102 25,65% 2,70% 

   

 

 I.2.2. Încărcătura pe judecător la nivelul Curţii de Apel Târgu-Mureş 

  În ce priveşte Curtea de Apel Târgu-Mureş, fără instanţele din aria de 

competenţă, raportat la indicatorul analizat, comparativ cu anul 2016, se 

evidenţiază diminuări la toţi subindicatorii, cu excepţia celui vizând numărul 

mediu de dosare rulate, la care s-a înregistrat o creştere faţă de anul precedent: 

 numărul mediu de dosare rulate în anul 2017, raportat la volumul de 

activitate, a fost de 439 cauze, evidenţiindu-se o creştere în procent de 9% faţă 

de anul 2016, când acesta s-a cifrat la 401 cauze; 
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  numărul mediu de dosare rulate în şedinţă în anul 2017 a fost de 536 

cauze, evidenţiindu-se o scădere în procent de 17% faţă de anul 2016, când s-a 

cifrat la 646 cauze; 

 numărul mediu de hotărâri pronunţate a fost, în anul 2017, de 266 

hotărâri, evidenţiindu-se o scădere în procent de 39% faţă de anul 2016, când 

acesta s-a cifrat la 434 hotărâri; 

 numărul mediu de hotărâri redactate în anul 2017 a fost de 110 

hotărâri, evidenţiindu-se o scădere cu 58% faţă de anul 2016, când au fost 

redactate, în medie, 260 hotărâri. 

 

Graficul 4 

ÎNCĂRCĂTURA MEDIE PE JUDECĂTOR LA  

CURTEA DE APEL TÂRGU-MUREŞ 

situaţie comparativă 2015 – 2017 
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Graficul 5 

ÎNCĂRCĂTURA MAXIMĂ PE JUDECĂTOR LA  

CURTEA DE APEL TÂRGU-MUREŞ 

situaţie comparativă 2015 – 2017 

 

 
   

 Evoluţia gradului de încărcătură medie/judecător la nivelul Curţii de Apel 

Târgu-Mureş, defalcat pe cele trei secţii, în perioada 2015 – 2017, este reflectată 

în tabelul următor: 

 

Încărcătura 

medie 

rezultată  

Indicator 
Perioada de referinţă 

2015 2016 2017 

La nivelul 

instanţei 

 

Numărul mediu de şedinţe participate 207 216 161 

Numărul mediu de şedinţe conduse 100 111 95 

Numărul mediu de dosare rulate 

raportat la volumul de activitate 
593 401 439 
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Numărul mediu de dosare rulate în 

şedinţă publică şi în camera de consiliu 798 646 536 

Numărul mediu de hotărâri pronunţate 535 434 266 

Numărul mediu de hotărâri primite la 

redactat 
237 260 110 

La Secţia a 

II-a civilă, de 

contencios 

administrativ 

şi fiscal  

Numărul mediu de şedinţe participate 254 235 196 

Numărul mediu de şedinţe conduse 111 105 99 

Numărul mediu de dosare rulate 

raportat la volumul de activitate 
689 470 721 

Numărul mediu de dosare rulate în 

şedinţă publică şi în camera de consiliu 
842 714 719 

Numărul mediu de hotărâri pronunţate 584 501 449 

Numărul mediu de hotărâri primite la 

redactat 
274 274 165 

La Secţia I  

civilă  

Numărul mediu de şedinţe participate 195 167 152 

Numărul mediu de şedinţe conduse 79 78 74 

Numărul mediu de dosare rulate 

raportat la volumul de activitate 
260 311 294 

Numărul mediu de dosare rulate în 

şedinţă publică şi în camera de consiliu 
808 410 206 

Numărul mediu de hotărâri pronunţate 626 311 158 

Numărul mediu de hotărâri primite la 

redactat 
248 169 64 

La Secţia 

penală  

Numărul mediu de şedinţe participate 183 193 135 

Numărul mediu de şedinţe conduse 131 134 110 

Numărul mediu de dosare rulate 

raportat la volumul de activitate 
260 312 277 

Numărul mediu de dosare rulate în 

şedinţă publică şi în camera de consiliu 
844 676 594 

Numărul mediu de hotărâri pronunţate 405 381 192 

Numărul mediu de hotărâri primite la 

redactat 
200 290 101 
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 I.3. Indicatori de eficienţă 

  I.3.1. Potrivit Hotărârii nr. 1305/9 decembrie 2014 a Secţiei pentru 

judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, analiza eficienţei activităţii 

instanţelor se realizează prin prisma unor indicatori de performanţă pentru care 

au fost stabilite anumite plaje de eficienţă, implementarea indicatorilor de 

performanţă şi analiza activităţii din perspectiva acestora constituind un 

instrument de măsurare a gradului de eficienţă al instanţei şi de identificare a 

măsurilor adecvate în vederea îmbunătăţirii performanţei. 

  Indicatorii de performanţă instituiţi în vederea măsurării eficienţei 

activităţii instanţelor sunt următorii: 

  a) 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 de referinţă, 

exprimat procentual; 

  b) 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 şi de 1 an şi 6 luni pentru celelalte instanţe; 

  c) Ponderea dosarelor închise într-un an - reprezintă suma dosarelor 

finalizate în termen de mai puţin de 1 an de la înregistrare raportată la suma 

tuturor dosarelor soluţionate în perioada de referinţă, exprimată procentual; 

  d) Durata medie de soluţionare, pe materii sau obiecte - reprezintă 

timpul mediu scurs între data înregistrării dosarului şi data închiderii 

documentului final; 

  e) Redactările peste termenul legal - reprezintă procentul instanţei 

respective de redactare peste termen a dosarelor finalizate cu document de tip 

final „Hotărâre”. 
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  I.3.2. Din perspectiva indicatorilor de eficienţă a activităţii, în anul 2017, 

Curtea de Apel Târgu-Mureş s-a încadrat în gradul general de performanţă 

„eficient”. 

  Grafic, astfel cum reiese acesta din aplicaţia StatisECRIS, rezultatul 

cumulării celor 5 indicatori de eficienţă a activităţii instanţei în perioada 

analizată, se prezintă astfel: 

 

CURTEA DE APEL  

TÂRGU-MUREŞ 

GRAD DE EFICIENŢĂ 

FE E S I 

  

 

  

E01 E02 E03 E04 E05 
 

  

 

  

 

 

 Separat pe secţii, rezultatul cumulării celor 5 indicatori de eficienţă a 

activităţii instanţei se prezintă conform graficului de mai jos: 

 

DENUMIRE SECTIE 
GRAD DE EFICIENŢĂ 

FE E S I 

Secţia a II-a civilă, de 

contencios administrativ şi 

fiscal 

  

 

  

E01 E02 E03 E04 E05 
 

  

 

  

 

Secţia I civilă 
  

E01 E02 E03 E04 E05 
 

  

 

  

 

  

 

Secţia penală şi pentru cauze 

cu minori şi de familie 

  

E01 E02 E03 E04 E05 
 

  

 

  

 

  

 

 

 

a) Rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea) 

În anul 2017, Curtea de Apel Târgu-Mureş a înregistrat un număr de 

4.375 de dosare nou intrate şi un număr de 3.827 de dosare soluţionate, 

încadrându-se la acest indicator în gradul „insuficient", potrivit plajelor de 

eficienţă stabilite prin HCSM nr. 1305/09.12.2014. 
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STOC INIŢIAL 

INTRATE 

SOLUŢIONATE 

V
A

L
O

A
R

E
 

IN
D

IC
A

T
O

R
 GRAD DE 

EFICIENŢĂ 

TOTAL 
RAPORTAT 

LA INTRATE 
TOTAL 

DIN CARE 

DIN 

INTRATE 

FE E S I 

1076 24,6% 4375 3827 64,7% 87,5%         
 

 

  Separat pe secţii, gradul de eficienţă obţinut la acest indicator se prezintă 

conform graficului de mai jos: 

 

DENUMIRE SECTIE 

STOC INIŢIAL 

IN
T

R
A

T
E

 SOLUŢIONATE 

V
A

L
O

A
R

E
 

IN
D

IC
A

T
O

R
 GRAD DE 

EFICIENŢĂ 

T
O

T
A

L
 

RAPORTAT 

LA INTRATE 

T
O

T
A

L
 DIN 

CARE 

DIN  

INTRATE 

FE E S I 

Secţia a II-a civilă, de 

contencios administrativ 

şi fiscal 

606 23,3% 2603 2031 56,9% 78,0%         
 

Secţia I civilă 213 29,6% 720 740 75,1% 102,8%     
 

    

Secţia penală şi pentru 

cauze cu minori şi de 

familie 

257 24,4% 1052 1056 76,9% 100,4%     
 

    

 

 Separat pe materii, gradul de eficienţă obţinut la acest indicator se 

prezintă conform graficului de mai jos: 

 

MATERIE JURIDICĂ 

STOC INIŢIAL 

IN
T

R
A

T
E

 SOLUŢIONATE 

V
A

L
O

A
R

E
 

IN
D

IC
A

T
O

R
 GRAD DE 

EFICIENŢĂ 

T
O

T
A

L
 

RAPORTAT 

LA 

INTRATE T
O

T
A

L
 

DIN CARE 

DIN  

INTRATE 

FE E S I 

Asigurări sociale 59 35,1% 168 191 79,2% 113,7%   
 

      

Civil 91 31,1% 293 312 78,2% 106,5%   
 

      

Contencios 

administrativ şi fiscal 
350 19,3% 1813 1223 50,0% 67,5%         

 

Faliment 147 26,1% 563 580 77,6% 103,0%     
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Litigii cu profesionişti 109 48,0% 227 228 60,4% 100,4%     
 

    

Litigii de muncă 58 25,2% 230 209 67,4% 90,9%       
 

  

Minori şi familie 4 15,4% 26 25 84,6% 96,2%       
 

  

Penal 257 24,4% 1052 1056 76,9% 100,4%     
 

    

Proprietate intelectuală 1 33,3% 3 3 66,7% 100,0%     
 

    

 

 

 b) Stocul de dosare 

La finele anului 2017, din totalul de 1.624 dosare aflate în stoc, un număr 

de 56 de dosare, reprezentând un procent de 3,4%, sunt mai vechi de 1 an la 

Curte. 

În consecinţă, la acest indicator, instanţa s-a încadrat în gradul „foarte 

eficient", potrivit plajelor de eficienţă stabilite prin HCSM nr. 1305/09.12.2014. 

 
STOC DOSARE 

VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENŢĂ 

TOTAL 

DIN CARE 

MAI VECHI DE 

1 sau 1,5 ANI 

FE E S I 

1624 56 3,4%   
 

      

 

Separat pe secţii, gradul de eficienţă obţinut la acest indicator se prezintă 

conform graficului de mai jos: 

DENUMIRE SECŢIE 

STOC DOSARE 

V
A

L
O

A
R

E
 

IN
D

IC
A

T
O

R
 GRAD DE EFICIENŢĂ 

TOTAL 

DIN CARE 

MAI VECHI DE 

1 sau 1,5 ANI 

FE E S I 

Secţia a II-a civilă, de contencios 

administrativ şi fiscal 
1178 38 3,2%   

 

      

Secţia I civilă 193 8 4,1%   
 

      

Secţia penală şi pentru cauze cu 

minori şi de familie 
253 10 4,0%   
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  c) Ponderea dosarelor închise într-un an 

  În anul 2017, din totalul de 3.827 dosare soluţionate, un număr de 3.788 

dosare au fost soluţionate în termen de maximum un an de la înregistrare, 

reprezentând un procent de  99%. 

În consecinţă, la acest indicator, instanţa s-a încadrat în gradul „foarte 

eficient", potrivit plajelor de eficienţă stabilite prin HCSM nr. 1305/09.12.2014. 

 

DOSARE SOLUTIONATE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENŢĂ 

TOTAL 
DIN CARE 

INTR-UN AN 
FE E S I 

3827 3788 99,0%   
 

      

 

  Separat pe secţii, gradul de eficienţă obţinut la acest indicator este 

reflectat în graficul de mai jos: 

 

DENUMIRE SECTIE 

DOSARE SOLUŢIONATE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENŢĂ 

TOTAL 
DIN CARE 

INTR-UN AN 
FE E S I 

Secţia a II-a civilă, de contencios 

administrativ şi fiscal 
2031 2013 99,1%   

 

      

Secţia I civilă 740 732 98,9%   
 

      

Secţia penală şi pentru cauze cu 

minori şi de familie 
1056 1043 98,8%   

 

      

 

 

d) Durata medie de soluţionare 

  În anul 2017, durata medie de soluţionare a cauzelor aflate pe rolul Curţii 

de Apel Târgu-Mureş a fost de 3,9 luni în materiile non-penale şi de 2,8 luni în 

materie penală, determinând încadrarea instanţei în gradul „foarte eficient", 

potrivit plajelor de eficienţă stabilite prin HCSM nr. 1305/09.12.2014. 
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DOSARE SOLUŢIONATE DURATĂ SOLUŢIONARE GRAD DE EFICIENŢĂ 

TOTAL 
DIN CARE 

PENAL NON PENAL FE E S I 
PENAL NON PENAL 

3827 1056 2771 2,8 3,9 
  

P C 
 

  

 

  

 

  

 

 

Separat pe secţii, durata medie de soluţionare a cauzelor, exprimată în 

luni, este reflectată în graficul de mai jos: 

 

DENUMIRE 

SECTIE 

DOSARE SOLUŢIONATE 
DURATĂ 

SOLUŢIONARE 
GRAD DE EFICIENŢĂ 

TOTA

L 

DIN CARE 
PENAL 

NON-  

PENAL 
FE E S I 

PENAL NON-PENAL 

Secţia a II-a civilă, 

de contencios 

administrativ şi 

fiscal 

2031 0 2031 0,0 4,2 
  

P C 
 

  

 

  

 

  

 

Secţia I civilă 740 0 740 0,0 2,9 
  

P C 
 

  

 

  

 

  

 

Secţia penală şi 

pentru cauze cu 

minori şi de familie 

1056 1056 0 2,8 0,0 
  

P C 
 

  

 

  

 

  

 

 

 

  e) Redactările peste termenul legal 

În perioada de referinţă, din totalul de 3.827 de dosare finalizate cu 

document de tip final „Hotărâre”, un număr de 1.014 hotărâri judecătoreşti au 

fost redactate peste termenul legal, determinând încadrarea instanţei în gradul 

„suficient". 

 
DOSARE SOLUŢIONATE 

T
E

R
M

E
N

 

M
E

D
IU

 

R
E

D
A

C
T

A
R

E
 

M
E

D
IE

 Z
IL

E
 

R
E

D
A

C
T

A
R

E
 GRAD DE EFICIENŢĂ 

TOTAL 

DIN CARE 

REDACTATE PESTE  

TERMENUL LEGAL 
FE E S I 

NUMAR 

DOSARE 
PONDERE 

MEDIE ZILE 

DEPASIRE 

3516 1014 28,8% 38,6 30,5 30,7   

 

  

 

  

P M 
 

  

 



  

RR  OO  MM  ÂÂ  NN  II  AA  

CCUURRTTEEAA  DDEE  AAPPEELL  TTÂÂRRGGUU--MMUURREEŞŞ  

 

      TTâârrgguu--MMuurreeşş,,  ssttrr..  JJuussttiiţţiieeii,,  nnrr..  11,,  jjuuddeeţţuull  MMuurreeşş,,  ccoodd  ppooşşttaall  554400006699  

TTeelleeffoonn  00226655--226633..669944,,  ffaaxx  00226655--226699..119999,,  ee--mmaaiill  ccaa--ttggmmuurreess@@jjuusstt..rroo  

NNrr..  ddee  îînnrreeggiissttrraarree  ccaa  ooppeerraattoorr  ddee  ddaattee  ccuu  ccaarraacctteerr  ppeerrssoonnaall    --  33113322  

30 

Separat pe secţii, gradul de eficienţă obţinut la acest indicator este 

reflectat în graficul de mai jos: 

DENUMIRE SECŢIE 

DOSARE SOLUŢIONATE 

T
E

R
M

E
N

 M
E

D
IU

 

R
E

D
A

C
T

A
R

E
 

M
E

D
IE

 Z
IL

E
 

R
E

D
A

C
T

A
R

E
 

GRAD DE EFICIENŢĂ 

T
O

T
A

L
 

DIN CARE 

REDACTATE PESTE 

TERMENUL LEGAL 

FE E S I 

NUMAR 

DOSARE 

P
O

N
D

E
R

E
 

M
E

D
IE

 

Z
IL

E
 

D
E

P
A

S
IR

E
 

Secţia a II-a civilă, de 

contencios administrativ  

şi fiscal 

1997 754 37,8% 40,8 32,0 39,2   

 

  

 

  

P M 
 

  

 

Secţia I civilă 577 108 18,7% 26,5 31,8 25,5   

 

  

P M 
 

  

 

  

 

Secţia penală şi pentru  

cauze cu minori  

şi de familie 

942 152 16,1% 36,3 26,6 15,7   

 

  

P M 
 

  

 

  

 

 

Separat pe materii, gradul de eficienţă obţinut la acest indicator este 

reflectat în graficul de mai jos 

 

MATERIE  

JURIDICA 

DOSARE SOLUŢIONATE 

T
E

R
M

E
N

 M
E

D
IU

 

R
E

D
A

C
T

A
R

E
 

M
E

D
IE

 Z
IL

E
 

R
E

D
A

C
T

A
R

E
 

GRAD DE EFICIENŢĂ 

T
O

T
A

L
 

DIN CARE 

REDACTATE PESTE 

TERMENUL LEGAL 

FE E S I 

NUMAR 

DOSARE 

P
O

N
D

E
R

E
 

M
E

D
IE

 Z
IL

E
 

D
E

P
A

S
IR

E
 

Asigurări sociale 190 30 15,8% 26,5 32,0 25,0   

 

  

P M 
 

  

 

  

 

Civil 161 35 21,7% 23,4 31,5 24,8   

 

  

P M 
 

  

 

  

 

Contencios administrativ  

şi fiscal 
1211 452 37,3% 41,9 32,0 40,0   

 

  

 

  

P M 
 

  

 

Faliment 569 238 41,8% 40,5 32,0 40,7         
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P M 
 

 

Litigii cu profesionişti 
217 64 29,5% 34,8 32,0 31,4   

 

  

P M 
 

  

 

  

 

Litigii de muncă 202 41 20,3% 30,1 32,0 27,7   

 

  

P M 
 

  

 

  

 

Minori şi familie 21 2 9,5% 3,5 32,0 13,5 
  

P M 
 

  

 

  

 

  

 

Penal 942 152 16,1% 36,3 26,6 15,7   

 

  

P M 
 

  

 

  

 

Proprietate intelectuală 3 0 0,0% 0,0 32,0 17,0 
  

P M 
 

  

 

  

 

  

 

 

  I.3.3. Raportarea indicatorilor de eficienţă la situaţia reală a activităţii 

instanţei în anul 2017, ţinând seama de elementele concrete ce au determinat 

încadrarea Curţii de Apel Târgu-Mureş în gradul de performanţă 

„eficient”. 

  Din analiza situaţiei concrete a activităţii, în anul 2017, a celor trei secţii 

care compun instanţa, prin prisma elementelor concrete definitorii din această 

perspectivă, se constată că datele statistice anterior prezentate, extrase din 

aplicaţia ECRIS, pe baza formulelor utilizate de aplicaţia StatisECRIS – prin 

raportare la jaloanele fixate de Hotărârea nr. 1316/2016 a Secţiei pentru 

judecători a Consiliului Superior al Magistraturii –, nu reflectă pe deplin 

realitatea gradului de încărcătură efectivă pe judecător, respectiv parametrii 

concreţi în care s-a încadrat activitatea instanţei, mai exact a judecătorilor şi 

grefierilor.  

 În acest sens, subliniem, în primul rând, faptul că, în anul 2017, 

majoritatea curţilor de apel s-au încadrat la gradul de performanţă 

„eficient”, astfel cum rezultă din datele statistice oferite de aplicaţia 

StatisECRIS. Dacă în anul 2016, procentajul curţilor de apel care au înregistrat 
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gradul de performanţă „eficient” a fost de 31,25%, în anul 2017, numărul 

acestora s-a dublat, procentajul curţilor de apel cu gradul „eficient” fiind de 

62,50%. 

  Această realitate nu face decât să confirme o componentă esenţială a 

activităţii instanţelor aflate la acest nivel ierarhic în sistemul judiciar, aplicabilă 

în aceeaşi măsură şi Curţii de Apel Târgu-Mureş, vizând creşterea evidentă a 

complexităţii cauzelor, observată în mod direct în toate materiile, circumstanţă 

ce a particularizat desfăşurarea activităţii celor trei secţii, în sensul îngreunării 

acesteia.  

 Astfel, bunăoară, în materia contenciosului administrativ şi fiscal, unde 

rata de soluţionare (operativitatea) a fost cea mai scăzută, de 78% (gradul de 

performanţă „ineficient”), trebuie subliniată tendinţa ascendentă a numărului 

plângerilor formulate în materia achiziţiilor publice (împotriva deciziilor 

Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor), cunoscută fiind 

complexitatea mare a acestor cauze, precum şi, de regulă, volumul mare al 

actelor ce le compun. Practic, numărul cauzelor soluţionate în această materie, în 

anul 2017, a crescut cu un procent de 108%, faţă de anul 2016. De remarcat şi 

faptul că, la soluţionarea acestor categorii de cauze, completele de judecată au 

făcut eforturi susţinute pentru a respecta termenele scurte (de soluţionare şi 

redactare a hotărârii), prevăzute de art. 32, art. 35 din Legea nr. 101/2016, 

concomitent cu respectarea exigenţelor înfăptuirii unui act de justiţie de calitate. 

În acelaşi sens, în primă instanţă, în materia contenciosului administrativ şi fiscal, 

numărul cauzelor soluţionate în această materie, în anul 2017, a crescut cu un 

procent de 20%, faţă de anul 2016.  

  Cu toate acestea, durata medie de soluţionare a cauzelor în materiile 

non-penale a fost de 3,9 luni, în anul 2017, determinând încadrarea instanţei 

în gradul de performanţă „foarte eficient”.  



  

RR  OO  MM  ÂÂ  NN  II  AA  

CCUURRTTEEAA  DDEE  AAPPEELL  TTÂÂRRGGUU--MMUURREEŞŞ  

 

      TTâârrgguu--MMuurreeşş,,  ssttrr..  JJuussttiiţţiieeii,,  nnrr..  11,,  jjuuddeeţţuull  MMuurreeşş,,  ccoodd  ppooşşttaall  554400006699  

TTeelleeffoonn  00226655--226633..669944,,  ffaaxx  00226655--226699..119999,,  ee--mmaaiill  ccaa--ttggmmuurreess@@jjuusstt..rroo  

NNrr..  ddee  îînnrreeggiissttrraarree  ccaa  ooppeerraattoorr  ddee  ddaattee  ccuu  ccaarraacctteerr  ppeerrssoonnaall    --  33113322  

33 

 De asemenea, în materia contenciosului administrativ şi fiscal, gradul 

„ineficient” obţinut la indicatorul rata de soluţionare a cauzelor (operativitatea) a 

fost determinat şi de creşterea numărului cauzelor nou înregistrate în lunile 

octombrie, noiembrie, decembrie 2017, cu un procent de 7% faţă de media 

anuală, context în care, cu toate că, în trimestrul IV 2017, prin efortul concertat 

al judecătorilor Secţiei a II-a civile, de contencios administrativ şi fiscal, 

soluţionarea dosarelor în această materie a crescut în mod evident, cu 31% faţă 

de media anuală, totuşi nu s-a putut atinge gradul de performanţă „eficient”. 

 Aceeaşi situaţie a existat şi în materiile litigii de muncă, respectiv 

minori şi familie, încadrarea în gradul de performanţă „suficient” fiind 

determinată tot de creşterea numărului cauzelor nou înregistrate în trimestrul IV 

2017, faţă de media anuală.  

 În contextul punctual relevat, potrivit evidenţelor aplicaţiei 

StatisECRIS rezultă că, din totalul de 5.454 cauze aflate pe rolul Curţii de Apel 

Târgu-Mureş în anul 2017, doar într-un număr de 4.256 cauze s-a reuşit 

acordarea primului termen de judecată înainte de finele anului 2017, din cauza 

faptul că, prin raportare la momentul înregistrării cauzelor nou intrate, nu 

a existat timpul fizic necesar pentru parcurgerea şi finalizarea etapei 

verificării şi regularizării cererii, prin raportare la exigenţele procedurale 

exprese, aplicabile diferitelor materii ce intră în competenţa instanţei. 

  Aşadar, într-o cincime din cauzele aflate pe rolul instanţei (mai exact, 

în 20,29%) nu a fost posibilă acordarea primului termen de judecată pe parcursul 

anului 2017, realitate care a determinat efecte negative cu privire la încadrarea 

instanţei în gradul de performanţă. În aceste condiţii, se impune a se remarca 

faptul că, din totalul dosarelor aflate în stoc la data de 31 decembrie 2017, 

adică 1.624 dosare, în 1.107 dosare, reprezentând un procent de 68,16%, nu 

s-a putut stabili primul termen de judecată, în cursul anului 2017, din 
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motivele punctuale anterior relevate, care nu ţin, nicidecum, de deficienţe în 

organizarea şi/sau desfăşurarea activităţii.  

   În ce priveşte încadrarea instanţei în gradul de performanţă „suficient” 

la indicatorul vizând redactările restante, subliniem faptul că, pe lângă elementul 

concret, cu efecte negative, anterior relevat, ţinând de creşterea gradului de 

complexitate al cauzelor, a avut o influenţă decisivă şi creşterea volumului de 

activitate, la Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, cu 

35,6%, în anul 2017, faţă de anul 2016. Însă, cu toate acestea, procentul 

redactărilor peste termenul legal a fost de 37,8% în anul 2017, faţă de 33,7% în 

anul 2016 – crescând, deci, cu 4,1%, în condiţiile în care volumul de activitate a 

crescut cu 35,6%. 

 Suntem conştienţi de faptul că procentul redactărilor peste termenul 

legal a putut fi determinat, într-o oarecare măsură, de sincope în managementul 

timpului, de către judecători, însă, un asemenea motiv a fost subsidiar, în 

contextul anterior evocat, precum şi prin raportare la faptul că, din schema de 14 

judecători la Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, în anul 

2017 şi-au desfăşurat efectiv activitatea doar 11 judecători, ceea ce a determinat 

o suprasolicitare permanentă a acestora, cu atât mai mult au fost nevoiţi să 

asigure, pe lângă participarea la şedinţele de judecată, conform planificărilor 

aprobate de colegiul de conducere al instanţei, şi permanenţa, în situaţiile 

justificate, cu respectarea art. 110 din ROIIJ. Bunăoară, pentru menţinerea bunei 

organizări şi desfăşurări a activităţii, în perioada lunilor septembrie – decembrie 

2017, în contextul promovării unui judecător la Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie, s-a asigurat întregirea completelor de judecată cu judecătorii planificaţi 

la permanenţă într-un număr de 8 şedinţe de apel (litigii cu profesionişti şi 

insolvenţă), precum şi într-un număr de 4 şedinţe de recurs (contencios 
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administrativ şi fiscal), în contextul lipsei justificate din instanţă a unor 

judecători. 

 Referitor la deficienţele aplicaţiei StatisECRIS care au determinat 

încadrarea instanţei într-un grad de performanţă inferior celui real, 

precizăm că un element important l-a constituit neluarea în considerare, în 

cadrul datelor statistice utilizate de această aplicaţie, a tuturor 

documentelor de tip final, mai exact a hotărârilor pronunţate de judecătorii 

instanţei, prin care s-au dezînvestit de soluţionarea respectivelor cereri. În acest 

sens, menţionăm că enumerarea cuprinsă în Hotărârea nr. 1316/25 octombrie 

2016 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nu este 

completă, prin raportare la categoriile hotărârilor care constituie „documente 

finale”, ce pot fi pronunţate la nivelul curţii de apel, potrivit competenţei 

instanţei, în diferitele etape procesuale.  

  Astfel, deşi există 12 categorii de documente de tip final, aplicaţia 

StatisECRIS ia în considerare, la acordarea gradului de performanţă în 

privinţa indicatorului vizând redactările restante, doar 5 documente de 

acest tip, situaţie care afectează în mod direct şi nejustificat eficienţa instanţei, 

prin raportare al acest indicator. În mod concret, sunt luate în considerare 

următoarele categorii de documente de tip final: „Hotărâre”; „Încheiere 

reexaminare (după anulare cerere)”; „Încheiere percheziţie”; „Încheiere măsuri 

preventive (faza de UP)”; „Încheiere de cameră preliminară”.   

  Considerăm, însă, că, în mod nejustificat, nu sunt luate în considerate 

următoarele categorii de documente de tip final, „Încheiere finală cameră 

consiliu”, „Rezoluţie trimitere complet iniţial”, „Încheiere anulare cerere”,  

„Hotărâre cameră consiliu”, „Încheiere finală (dezînvestire)”, „Încheiere 

încuviinţare ascultare”, „Încheiere - executare silită”. 
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  Din cauza acestei modalităţi de analiză realizată prin intermediul 

aplicaţiei StatisECRIS, rezultă o diferenţă, în ce priveşte numărul hotărârilor 

pronunţate în anul 2017, la Curtea de Apel Târgu-Mureş, de 311 dosare, între 

rapoartele generate de această aplicaţie. Astfel, prin raportare la indicatorul rata 

de soluţionare a cauzelor (operativitatea), numărul hotărârilor pronunţate de 

instanţă în anul 2017 a fost de 3.827, pe când, prin raportare la indicatorul 

redactări peste termenul legal, numărul hotărârilor pronunţate de instanţă în anul 

2017 a fost de numai 3.516. Această diferenţă dezavantajează instanţa sub 

aspectul procentului înregistrat la indicatorul redactări peste termenul legal, în 

condiţiile în care numărul hotărârilor redactate cu depăşirea acestui termen 

a fost raportat la un număr mai mic al hotărârilor pronunţate (3.516 

hotărâri), faţă de cel real (3.827 hotărâri). 

 Tot cu referire la deficienţele aplicaţiei StatisECRIS, s-a observat, în 

privinţa situaţiei statistice a hotărârilor redactate peste termenul legal, în 

perioada 1 ianuarie 2017 – 30 septembrie 2017, la Secţia penală, că, deşi 

majoritatea judecătorilor redactează hotărârile în termenul prevăzut de lege, iar 

atunci când există întârzieri, acestea sunt minore, atât din perspectiva numărului 

hotărârilor, cât a numărului zilelor de întârziere, în rapoartele StatisECRIS a fost 

evidenţiat un număr de 52 hotărâri redactate peste termenul legal, în materia 

măsurilor preventive şi în procedura de cameră preliminară.  

Deficienţa a fost determinată de greşita stabilire, în aplicaţia 

StatisECRIS, a termenelor de redactare. În acest sens, astfel cum s-a relevat, 

în mod expres, în Minuta întâlnirii judecătorilor din cadrul Secţiei penale a 

Curţii de Apel Târgu-Mureş, din data de 31 octombrie 2017, în aplicaţia 

StatisECRIS este stabilit un termen de 5 zile pentru redactarea tuturor hotărârilor 

judecătoreşti pronunţate în materia măsurilor preventive şi a hotărârilor 

pronunţate în procedura de cameră preliminară, cu toate că termenul legal, 
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prevăzut de Codul de procedură penală, este de 30 de zile, prevăzut de art. 406 

alin. (1) Cod procedură penală. Pentru remedierea situaţiei, mai exact pentru 

reflectarea reală a acesteia în rapoartele StatisECRIS, Curtea de Apel Târgu-

Mureş a sesizat Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea adaptării şi 

modificării în aplicaţia StatisECRIS a termenului de 5 zile, stabilit pentru 

redactarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate în materia măsurilor preventive şi 

a hotărârilor pronunţate în procedura de cameră preliminară, cu luarea în 

considerare a naturii acestor sesizări (obiectul cauzei) şi a dispoziţiilor legale în 

materia termenului de redactare a hotărârilor judecătoreşti.  

În mod concret, considerăm că trebuie să se aibă în vedere menţinerea 

termenului de redactare de 5 zile pentru încheierile pronunţate în prim grad 

jurisdicţional/în primă instanţă, în materia măsurilor preventive, însă, pentru 

încheierile pronunţate cu privire la contestaţii formulate în materia măsurilor 

preventive, considerăm că trebuie să se introducă în aplicaţia StatisECRIS 

termenul general de redactare, de 30 de zile, prevăzut de art. 406 alin. (1) Cod 

procedură penală. 

  Şi în privinţa numărului mediu al zilelor de depăşire a termenului legal 

de redactare, s-a constatat o deficienţă a aplicaţiei ECRIS, sesizată în mod 

repetat de la nivelul Curţii de Apel Târgu-Mureş, constând în neprorogarea 

datei de sfârşit a termenului de redactare pentru prima zi lucrătoare 

următoare, atunci când acest termen se împlineşte într-o zi nelucrătoare 

(sâmbăta, duminica) sau într-o zi de sărbătoare legală. 

 De asemenea, potrivit Hotărârii nr. 1316/25 octombrie 2016 a Secţiei 

pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, la trecerea unui dosar 

de la un judecător la altul, bunăoară în situaţia participării la şedinţa de judecată 

a judecătorului din planificarea de permanenţă, „cauza iese automat din stoc de 

la judecătorul A, la momentul primei şedinţe judecate de judecătorul B (cu 
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condiţia ca acesta să fie nominalizat la component pe dosar/şedinţă)”. Cu toate 

acestea, din verificările făcute s-a constatat că aplicaţia StatisECRIS nu a pus 

în aplicare această regulă, aşa încât cauza rămâne atât în stocul titularului 

completului, cât şi în stocul judecătorului care a participat la o singură 

şedinţă de judecată, în respectiva cauză, din planificarea de permanenţă. O 

astfel de situaţie generează încărcarea artificială a acestui din urmă judecător cu 

dosare nesoluţionate şi/sau hotărâri neredactate în termenul legal. 

 În contextul deficienţelor aplicaţiei StatisECRIS, cu efecte negative 

asupra gradului de performanţă a instanţei, menţionăm şi evidenţierea unui stoc 

de dosare majorat în mod nereal cu dosare soluţionate, ale căror documente 

de tip final au fost redactate şi închise în aplicaţie. În acest sens, precizăm că, 

potrivit raportului generat la data de 3 ianuarie 2018, un număr de 41 de dosare 

sunt menţinute în mod nejustificat în stocul instanţei, respectiv 33 de dosare la 

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, 7 dosare la Secţia I 

civilă şi 1 dosar la Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie. 

 În fine, referitor la neevidenţierea volumului de muncă real în datele 

statistice ale aplicaţiei StatisECRIS, relevăm şi deficienţe privind nereflectarea 

gradului de complexitate a cauzelor. Bunăoară, în situaţia concursului de 

infracţiuni, punctajul este acelaşi cu cel acordat în cazul unei infracţiuni unice, 

în pofida diferenţei evidente de complexitate între cele două categorii de cauze. 

 

  I.4. Indicii de atacabilitate a hotărârilor judecătoreşti 

Din numărul total de 3.827 de hotărâri judecătoreşti pronunţate de Curtea 

de Apel Târgu-Mureş în anul 2017 au fost atacate 162 de hotărâri, din care: 26 

de hotărâri pronunţate de Secţia I civilă, 119 hotărâri pronunţate de Secţia a II-a 

civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi 17 hotărâri pronunţate de Secţia 
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penală şi pentru cauze cu minori şi de familie. Ponderea atacabilităţii 

hotărârilor a fost de 4,2%.  

  Raportat la numărul de hotărâri atacate cu recurs, ponderea atacabilităţii 

pe secţii se prezintă astfel: Secţia I civilă – 3,5%,  Secţia a II-a civilă, de 

contencios administrativ şi fiscal – 5,9%, Secţia penală şi pentru cauze cu 

minori şi de familie – 1,6%. 

Statistic, analiza acestui indicator arată că gradul de atacabilitate a 

hotărârilor pronunţate în toate fazele procesuale este unul relativ redus în raport 

cu numărul de cauze pronunţate în primă instanţă, apel şi recurs (graficul 6): 

 

Graficul 6 
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  Ponderea atacabilităţii, pe secţii şi pe faze procesuale, este evidenţiată în 

tabelul de mai jos: 

Secţia/ 

faza procesuală 

Număr 

hotărâri 

pronunţate 

Număr hotărâri atacate  

cu recurs/contestaţie/ 

recurs în casaţie 

Ponderea 

atacabilităţii 

SECŢIA PENALĂ 1056 17 1,6% 

Primă instanţă 92 8 8,7 

Apel 739 7 0,9 

Contestaţii 225 2 0,9 

SECŢIA I CIVILĂ 740 26 3,5% 

Primă instanţă 164 0 0 

Apel 462 23 4,10 

Recurs 114 3 2,6 

SECŢIA A II-A 

CIVILĂ, DE 

CONTENCIOS  

AD-TIV ŞI FISCAL 

2031 119 5,9% 

Primă instanţă 194 103 53,1 

Apel 596 12 2,0 

Recurs 1241 4 0,3 

TOTAL  INSTANŢĂ 3827 162 4,2% 

 

  I.5. Indicii de desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti 

 La judecătoriile din aria de competenţă a Curţii de Apel Târgu-

Mureş se constată, per ansamblu, o diminuare a indicelui de desfiinţare care se 
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încadrează între 1,38% şi 4,33%. Se remarcă faptul că Judecătoria Târgu-Mureş 

înregistrează cel mai mare indice de desfiinţare, la polul opus situându-se 

Judecătoria Reghin (graficul 7). 

 

Graficul 7 

INDICELE DE DESFIINŢARE LA JUDECĂTORII 

 

 La tribunalele din aria de competenţă a Curţii de Apel Târgu-Mureş 

se constată, de asemenea, o diminuare a indicelui de desfiinţare: de la 1,35% la 

1,2% la Tribunalul Specializat Mureş, de la 3,45% la 2,70% la Tribunalul 

Harghita şi de la 8,79% la 6,01% la Tribunalul Mureş (graficul 8). 
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Graficul 8 

INDICELE DE DESFIINŢARE LA TRIBUNALE 

 
 

 

 În ceea ce priveşte indicele de modificare, de către Curtea de 

Apel Târgu-Mureş, a hotărârilor apelate/recurate, în anul 2017 se 

evidenţiază următoarea situaţie: 

  În stadiul procesual al apelului au fost soluţionate 1.797 de cauze, fiind 

admise căile de atac în 448 de situaţii. Indicele general de modificare în apel a 

fost de 24,9%, din care 20,4% la Secţia I civilă, 14,3% la Secţia a II-a civilă şi 

36,4% la Secţia penală. 

 În stadiul procesual al recursului/contestaţiei au fost soluţionate 1.580 de 

cauze, fiind admise căile de atac în 227 de situaţii. Indicele general de casare 

în recurs/contestaţie a fost de 14,4%, din care 13,16% la Secţia I civilă, 

14,3% la Secţia a II-a civilă şi 15,6% la Secţia penală. 
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  Indicele de menţinere a hotărârilor apelate la Curtea de Apel Târgu-

Mureş a fost de 75,1%, din care 79,6% la Secţia I civilă, 85,7% la Secţia a II-a 

civilă  şi 63,6% la Secţia penală. 

  Indicele de menţinere a hotărârilor recurate/contestate la Curtea de 

Apel Târgu-Mureş a fost de 85,6%, din care 86,84% la Secţia I civilă,  85,7% 

la Secţia a II-a civilă şi 84,4% la Secţia penală. 

 

 În ceea ce priveşte indicele de desfiinţare/menţinere a hotărârilor 

pronunţate de Curtea de Apel Târgu-Mureş în anul 2017, se evidenţiază 

următoarele:  

 În anul 2017 au fost pronunţate 2.247 de hotărâri în fond şi în apel, din 

care 18 hotărâri au suferit modificări, iar în 9 situaţii s-a dispus trimiterea cauzei 

spre rejudecare.  

  Indicele de desfiinţare a fost de 1,2%, iar indicele de menţinere a fost 

de 98,8% (graficul 9): 
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Graficul 9 

INDICELE DE DESFIINŢARE A HOTĂRÂRILOR PRONUNŢATE DE 

CURTEA DE APEL TÂRGU-MUREŞ 
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  IIII..  DDAATTEE  SSTTAATTIISSTTIICCEE  RREEFFEERRIITTOOAARREE  LLAA  RREESSUURRSSEELLEE                        

  UUMMAANNEE  LLAA  NNIIVVEELLUULL  IINNSSTTAANNŢŢEEII  

 

II.1. Situaţia posturilor 

  II.1.1. În anul 2017, până la data de 15 iulie 2017, funcţia de preşedinte 

al Curţii de Apel Târgu-Mureş a fost ocupată de domnul judecător Florin 

Dima, în baza Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 780/2014. Începând cu data de 15 iulie 2017, funcţia de 

preşedinte al Curţii de Apel Târgu-Mureş este ocupată de doamna judecător 

dr. Andreea Ciucă, numită prin Hotărârea Secţiei pentru judecători a 

Consiliului Superior al Magistraturii nr. 851/2017. 
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 II.1.2. Funcția de vicepreședinte al Curţii de Apel Târgu-Mureş a fost 

deținută, în anul 2017, de doamna judecător dr. Mihaela Vasiescu, numită în 

această funcție începând cu data de 1 ianuarie 2015, pentru un mandat de 3 ani, 

prin Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii 

nr. 1387/2014. Începând cu 1 ianuarie 2018, doamna judecător dr. Mihaela 

Vasiescu a fost delegată în funcţia de vicepreşedinte al instanţei, prin 

Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

1159/2017. 

II.1.3. În perioada de referinţă, funcţia de preşedinte al Secţiei I civile a 

fost ocupată de doamna judecător Camelia Rusu, numită prin Hotărârea nr. 

190/2015 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, iar 

funcţia de preşedinte al Secţiei penale și pentru cauze cu minori și de familie 

a fost ocupată de domnul judecător Aurel Olteanu, numit prin Hotărârea nr. 

107/18.02.2015 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al 

Magistraturii. Funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civile, de contencios 

administrativ şi fiscal a fost ocupată, până la data de 15 iulie 2017, de doamna 

judecător dr. Andreea Ciucă. Întrucât, prin Hotărârea Secției pentru judecători a 

Consiliului Superior al Magistraturii nr. 851/2017, doamna judecător dr. 

Andreea Ciucă a fost numită în funcţia de preşedinte al Curţii de Apel Târgu-

Mureş, atribuţiile specifice funcţiei de preşedinte al Secţiei a II-a civile, de 

contencios administrativ şi fiscal au fost delegate doamnei judecător dr. Marlena 

Boancă-Ivan, prin Ordinul de serviciu nr. 37/17 iulie 2017, emis de preşedintele 

instanţei, începând cu data de 17 iulie 2017. Ulterior, prin Hotărârea nr. 

907/2017 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, 

doamna judecător dr. Marlena Boancă-Ivan a fost delegată în funcţia de 

preşedinte al Secţiei a II-a civile, de contencios administrativ şi fiscal, pe o 

perioadă de 6 luni, începând cu data de 31 august 2017. 
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 II.1.4. La data de 1 ianuarie 2017, numărul posturilor de judecător 

aprobate în schemă era de 33, din care erau ocupate 32 de posturi. Însă, potrivit 

statului de funcţii şi de personal, evidenţă întocmită conform cerinţelor 

Consiliului Superior al Magistraturii, la Curtea de Apel Târgu-Mureş existau 36 

de posturi de judecător, după cum urmează: 

 La Secţia I civilă – 10 judecători (din care un judecător era numit în 

funcţia de inspector judiciar la Inspecţia Judiciară, deci funcţionau efectiv 

la secţie 9 judecători); 

 La Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal – 14 

judecători (din care 1 post vacant, iar un judecător se afla în concediu 

pentru creşterea copilului, deci funcţionau efectiv la secţie 12 judecători); 

 La Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie – 12 judecători 

(din care doi judecători erau numiţi în funcţia de inspector judiciar la 

Inspecţia Judiciară, deci funcţionau efectiv la secţie 10 judecători). 

 La data de 11 septembrie 2017, numărul posturilor de judecător aprobate 

în schemă era de 33, din care erau ocupate 29 de posturi. Însă, potrivit statului 

de funcţii şi de personal, evidenţă întocmită conform cerinţelor Consiliului 

Superior al Magistraturii, la Curtea de Apel Târgu-Mureş existau 37 de posturi 

de judecător, după cum urmează: 

 La Secţia I civilă – 10 judecători (din care un judecător era numit în 

funcţia de inspector judiciar la Inspecţia Judiciară, deci funcţionau efectiv 

la secţie 9 judecători); 

 La Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal – 14 

judecători (din care 2 posturi vacante, iar un judecător se afla în 

concediu pentru creşterea copilului, deci funcţionau efectiv la secţie 11 

judecători); 
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 La Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie – 13 judecători 

(din care doi judecători erau numiţi în funcţia de inspector judiciar la 

Inspecţia Judiciară, un judecător era detaşat la Institutul Naţional al 

Magistraturii şi 2 posturi erau vacante, deci funcţionau efectiv la secţie 8 

judecători). 

   

  II.1.5. La data de 1 ianuarie 2017, numărul posturilor personalului 

auxiliar de specialitate şi conex aprobate în schemă era de 49, din care erau 

ocupate 48 de posturi. Din acest număr total, numărul posturilor de grefier, 

grefier-arhivar şi agent procedural, pe fiecare secţie, se prezenta astfel:  

 La Secţia I civilă – 6 grefieri (din care un grefier-şef), un grefier-

arhivar şi un agent procedural; 

 La Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal – 8 grefieri 

(din care un grefier-şef), un grefier-arhivar şi un agent procedural; 

 La Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie – 10 grefieri 

(din care un grefier-şef), un grefier-arhivar şi un aprod. 

 

  La data de 11 septembrie 2017, numărul posturilor personalului auxiliar 

de specialitate şi conex aprobate în schemă era de 49, din care erau ocupate 49 

de posturi. Din acest număr total, numărul posturilor de grefier, grefier-arhivar şi 

agent procedural, pe fiecare secţie, se prezenta astfel:  

 La Secţia I civilă – 6 grefieri (din care un grefier-şef), un grefier-

arhivar şi un agent procedural; 

 La Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal – 9 grefieri 

(din care un grefier-şef), un grefier-arhivar şi un agent procedural; 

 La Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie – 10 grefieri 

(din care un grefier-şef), un grefier-arhivar şi un aprod. 
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  II.1.6. În privinţa fluctuaţiei personalului, în anul 2017, aceasta a avut 

potenţialul de a crea efecte negative, făcându-se eforturi, atât la nivelul 

conducerii instanţei, cât şi al conducerii secţiilor, pentru reconfigurarea 

modalităţii de organizare, aşa încât aceste efecte să fie diminuate sau evitate.  

  

 Avem în vedere, bunăoară, în privinţa fluctuaţiei judecătorilor, faptul că, 

la data promovării de la Tribunalul Mureş la Curtea de Apel Târgu-Mureş – 

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, în data de 8 iunie 2016, 

o judecătoare se afla în concediu prenatal, beneficiind, apoi, de concediu 

postnatal şi de concediu pentru creşterea copilului, situaţie care se păstrează şi în 

prezent, iar, la data de 1 iulie 2017, o altă judecătoare de la aceeaşi secţie a 

promovat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

  Tot astfel, la Secţia penală, din luna mai 2017, o judecătoare s-a aflat în 

concediu de odihnă, urmat de concediu pre/postnatal şi de concediu pentru 

creşterea copilului, situaţie care se păstrează şi în prezent, iar, la data de 11 

septembrie 2017, o judecătoare a fost eliberată din funcţie, prin pensionare. 

Repartizarea unui judecător la Secţia penală, prin Hotărârea colegiului de 

conducere nr. 6/14 februarie 2017, ca urmare a încetării mandatului de membru 

al CSM, nu a atenuat starea de lucruri de la Secţia penală, din perspectiva 

resurselor umane, de vreme ce, după nici două luni, a fost necesară 

reconfigurarea completelor acestei secţii (Hotărârea colegiului de conducere nr. 

12/22 martie 2017), ca urmare a detaşării judecătorului la INM, în calitate de 

formator. 

  Aceste situaţii au determinat formularea de propuneri către colegiul de 

conducere al instanţei, fie pentru desfiinţarea unor complete de judecată, fie 

pentru modificarea componenţei altora, ceea ce a presupus, însă, o redistribuire a 
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volumului de activitate, însemnând, în mod evident, şi o creştere a gradului de 

încărcătură pe judecător/complet. 

 

  II.1.7 Referitor la fluctuaţia personalului auxiliar de specialitate, în 

perioada de referinţă, menţionăm că, începând cu data de 1 mai 2016, un grefier 

de la Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a fost eliberat din 

funcţie, prin pensionare, făcându-se, de îndată, demersurile necesare 

transformării postului de grefier cu studii medii în grefier cu studii superioare, 

acest post fiind, ulterior, ocupat prin valorificarea rezultatului obţinut la 

concursul de promovare, însă numai după aproape un an, adică la data de 1 

aprilie 2017. Precizăm că, deşi demarată imediat după eliberarea postului prin 

pensionare, procedura de transformare a acestuia a avut o durată îndelungată, 

ţinând seama de parcurgerea acesteia la nivelul Ministerului Justiţiei şi al 

Consiliului Superior al Magistraturii, precum şi al intervenirii perioadei vacanţei 

judecătoreşti.  

  Un alt grefier a promovat la Curtea de Apel Târgu-Mureş, în urma 

concursului organizat la data de 30 septembrie 2016, pe postul vacant existent la 

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ. Însă, având în vedere situaţia în 

care se afla Secţia penală, din perspectiva exercitării efective a atribuţiilor de 

grefier – în condiţiile două grefiere erau însărcinate, urmând să beneficieze 

concediu pre/post natal şi de concediu pentru creşterea copilului, începând cu 27 

februarie 2017, respectiv 11 aprilie 2017, preşedintele instanţei, la solicitarea 

preşedintelui Secţiei penale, a dispus, după consultarea preşedintelui Secţiei a II-

a civile, de contencios administrativ şi fiscal, prin Ordinul de serviciu nr. 41/17 

octombrie 2016, repartizarea grefierului promovat la Secţia a II-a civilă de 

contencios administrativ şi fiscal şi, totodată, delegarea acestuia la Secţia penală 

şi pentru cauze cu minori şi de familie, începând cu data de 17 octombrie 2016 
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şi până la revenirea în instanţă a grefierului care a beneficiar primul de concediu 

pre/postnatal şi concediu pentru creşterea copilului. 

  În fine, la data de 12 decembrie 2016, a fost repartizat la Curtea de Apel 

Târgu-Mureş un grefier care a absolvit Şcoala Naţională de Grefieri şi, prin 

raportare la situaţia anterior expusă, existentă la Secţia penală (două grefiere 

aflându-se în concediu pentru creşterea copilului şi doar un post fiind ocupat, 

prin delegare), preşedintele instanţei a dispus, prin Ordinul de serviciu nr. 49/12 

decembrie 2016, repartizarea acestuia la Secţia penală. 

 Având în vedere buna colaborare între secţiile instanţei şi înţelegerea 

specificului fiecăreia, prin prisma exercitării atribuţiilor de grefier, preşedintele 

Secţiei a II-a civile, de contencios administrativ şi fiscal a fost de acord să 

sprijine activitatea Secţiei penale care se afla într-o situaţie dificilă din punctul 

de vedere al resurselor umane (personal auxiliar de specialitate), însă acest 

acord, dat după consultarea grefierului-şef, este cu titlu temporar, având în 

vedere atât volumul de muncă al Secţiei a II-a, cât şi complexitatea cauzelor, 

respectiv gradul de încărcătură al grefierilor. 

  În acelaşi sens, având în vedere faptul că un grefier de la Secţia a II-a 

civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi un grefier de la Secţia penală au 

promovat concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, Curtea de 

Apel Târgu-Mureş a declanşat, în cursul lunii decembrie 2017, concursul de 

promovare în funcţii de execuţie la instanţe superioare, în vederea ocupării celor 

două posturi de grefier cu studii superioare juridice la Curtea de Apel Târgu-

Mureş, devenite vacante începând cu data de 8 ianuarie 2018. Însă, procedurile 

acestui concurs au fost suspendate întrucât în etapa obligatorie a verificării 

îndeplinirii condiţiei vechimii în funcţie a candidaţilor înscrişi s-a stabilit 

necesitatea sesizării Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la 

modalitatea de analizare a condiţiei vechimii în funcţie, prevăzută de art. 11 lit. 
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a) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului sau 

examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte 

profesionale superioare ori din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier 

cu studii superioare, în cadrul aceleiaşi instanţe, precum şi în funcţii de execuţie 

a personalului auxiliar de specialitate la instanţe superioare, aprobat prin HCSM 

nr. 181/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în contextul adoptării 

HCSM nr. 72/2016. 

  S-a apreciat că sesizarea Consiliului Superior al Magistraturii este 

necesară, în esenţă, prin prisma următoarelor argumente: 

 din coroborarea dispoziţiei art. 43 cu dispoziţia art. 42 alin. (1) din Legea 

nr. 567/2004, rezultă cu claritate că „funcţia” de execuţie a personalului 

auxiliar de specialitate nu vizează gradul instanţei la care acesta 

funcţionează sau urmează să promoveze, prin examen ori concurs, ci se 

referă la funcţia efectivă pe care o ocupă la un anume moment, în carieră; 

 conform art. 44 alin. (2) din Legea nr. 567/2004 şi art. 11 lit. a) din 

Regulamentul aprobat prin HCSM nr. 181/2007, vechimea de cel puţin 3 

ani „în funcţia în care este încadrat” grefierul este necesară pentru 

„promovarea la instanţe sau parchete superioare”, şi nu pentru 

promovarea în funcţie; 

 prin aplicarea HCSM nr. 72/2016 se poate ajunge ca, la nivelul unei 

instanţe de control judiciar cum este curtea de apel, un post vacant de 

grefier să fie ocupat de către o persoană din afara sistemului judiciar, care 

nu are nicio zi vechime în funcţie, în timp ce, bunăoară, unui grefier de la 

judecătorie, care are 5 ani vechime în această funcţie, îi este refuzată 

posibilitatea participării la concursul de promovare pe motiv că nu are 

vechime la instanţa imediat inferioară ierarhic, respectiv la tribunal; 

inechităţi rezultă şi prin prisma faptului că, de exemplu, un grefier care a 
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absolvit cursurile de 6 luni ale Şcolii Naţionale de Grefieri poate fi 

repartizat la curtea de apel sau chiar la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 

în timp ce, potrivit modalităţii de interpretare a condiţiei vechimii în 

funcţie, prin HCSM nr. 72/2016, un grefier cu 5 ani vechime la 

judecătorie nu poate promova la curtea de apel. 

 

  De asemenea, referitor la ocuparea posturilor, la nivelul de pregătire 

profesională al grefierilor, Curtea de Apel Târgu-Mureş a sesizat Consiliul 

Superior al Magistraturii, prin adresa nr. 1910/6 iulie 2017, în contextul intrării 

în vigoare a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice care, în Anexa V, Capitolul II, cuprinde funcţia de grefier-

arhivar/grefier-registrator cu studii superioare juridice. În acest sens, s-a solicitat 

completarea dispoziţiilor art. 8
1
 din Regulamentul privind organizarea şi 

desfăşurarea concursului sau examenului pentru definitivare în funcţie, 

promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcţia de grefier 

cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiaşi instanţe, 

precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe 

superioare, aprobat prin HCSM nr. 181/2007, cu modificările şi completările 

ulterioare, cu dispoziţii care să permită transformarea posturilor din studii medii 

în studii superioare, pentru a asigura accesul personalului deja încadrat la aceste 

funcţii - respectiv a grefierilor-arhivari -, inexistente până la data intrării în 

vigoare a legii. 

  Astfel cum rezultă din Minuta din data de 8 noiembrie 2017 a Comisiei 

nr. 2 – Resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al 

Magistraturii, Comisia a apreciat că promovarea grefierilor-arhivari în funcţii cu 

studii superioare ar putea fi făcută, la propunerea preşedintelui instanţei, pe baza 

ultimei evaluări, fără susţinerea unui examen, însă, în acelaşi timp, a statuat în 
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sensul necesităţii formulării, de către comisia de specialitate, a propunerilor de 

modificare în acest sens a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului sau examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade 

sau trepte profesionale superioare ori din funcţia de grefier cu studii medii în cea 

de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiaşi instanţe, precum şi în funcţii 

de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe superioare, aprobat 

prin HCSM nr. 181/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

SITUAŢIE PRIVIND NUMĂRUL DE POSTURI  

DETALIATĂ PE CATEGORII DE PERSONAL 

la data de 31 decembrie 2017 

 

Nr. 

Crt. 

CATEGORII DE PERSONAL 

Nr. posturi 

- schema 

aprobată  

Nr. 

posturi 

ocupate 

Nr. 

posturi 

vacante  

1 
JUDECĂTORI 162 132 30 

2 
ASISTENŢI JUDICIARI 5 5 0 

3 

GREFIERI 

studii superioare 199 199 0 

studii medii 41 40 1 

4 

GREFIERI 

STATISTICIENI 

studii superioare 3 3 0 

studii medii 0 0 0 

5 

GREFIERI 

DOCUMENTARIŞTI 

studii superioare 1 1 0 

studii medii 1 1 0 

6 
INFORMATICIENI 15 15 0 

7 
GREFIERI ARHIVARI 45 45 0 

8 
GREFIERI REGISTRATORI 0 0 0 

9 
AGENŢI PROCEDURALI 9 9 0 

10 
APROZI 25 25 0 
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11 ŞOFERI 18 18 0 

12 
CONSILIERI DE PROBAŢIUNE 0 0 0 

13 
FUNCŢIONARI PUBLICI 26 26 0 

14 
PERSONAL CONTRACTUAL 21 20 1 

TOTAL 571 539 32 

 

II.2. Formarea profesională a personalului 

II.2.1. Formarea profesională a judecătorilor  

Pregătirea profesională continuă a judecătorilor Curții de Apel Târgu-

Mureș și ai instanțelor din aria de competenţă a acesteia a reprezentat o grijă 

prioritară, şi în anul 2017, concretizată, în mod constant, prin măsurile gândite, 

propuse, dezbătute atât la nivelul conducerii instanţei - preşedinte, 

vicepreşedinte -, cât şi în colaborare cu preşedinţii de secţii. 

Cât priveşte programele de formare continuă centralizată, în cursul anului 

2017, judecătorii au participat la seminariile organizate de Institutul Național al 

Magistraturii, ori de Rețeaua Europeană de Formare Judiciară sau alte instituții 

internaționale acreditate în domeniul formării continue. Atât conducerea 

instanţei, cât şi preşedinţii secţiilor au avut o atitudine de sprijinire a participării 

judecătorilor în ţară şi în străinătate, la formele de pregătire profesională 

centralizată, la acţiunile de formare organizate de instituţii abilitate, facilitând, în 

limita posibilităţilor, această participare. 

În ceea ce priveşte programul de formare continuă descentralizată, în 

2017, în acord cu calendarul agreat atât de Institutul Naţional al Magistraturii, de 

formatori şi/sau invitaţi, cât şi de judecătorii Curţii de Apel Târgu-Mureş şi ai 

instanţelor din aria de competenţă, au fost organizate/planificate mai multe 

acţiuni de formare profesională continuă, la nivel descentralizat: 

 29 septembrie 2017 - un seminar în domeniul eticii şi deontologiei; 
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 10 noiembrie 2017 - un seminar comun - judecători, procurori, avocaţi, cu 

tema „CEDO – aspecte penale”; 

 17 noiembrie 2017 - un seminar comun - judecători şi avocaţi -, cu tema 

„CEDO – aspecte civile”. 

  Suplimentar, pentru data de 20 octombrie 2017, a fost planificată 

conferința comună a judecătorilor, procurorilor şi avocaților, cu temele: 

„Probleme controversate ivite în aplicarea dispozițiilor Codului de procedură 

civilă.”, „Competenţa internaţională a instanţelor române în materie civilă şi 

comercială.” Din cauza imposibilității participării unuia dintre formatori la data 

stabilită, conferința a fost reprogramată pentru data de 16 martie 2018. 

  Pentru aceste seminarii au fost identificate, în timp util, problemele de 

drept care urmau să fie supuse dezbaterii, de regulă, redactându-se, de către 

preşedintele de secţie sau de către judecătorii cu atribuţii privind analiza 

practicii instanţei de control judiciar şi de unificare a practicii, teme de discuţie, 

în care au fost prezentate opiniile pro şi contra, pentru fiecare punct de discuţie, 

cu argumentarea detaliată a acestora. Referatele cuprinzând aceste teme au fost 

transmise atât colegilor judecători, cât şi formatorilor INM, via e-mail, 

dezbaterile fiind structurate în jurul problemelor de drept astfel semnalate. 

  În raport cu temele abordate, acțiunile de formare continuă au avut loc în 

colaborare cu Institutul Național al Magistraturii, cu Parchetul de pe lângă 

Curtea de Apel Tg.-Mureș, cu Baroul Mureș și cu Universitatea „Petru Maior” 

din Tg.-Mureș; de asemenea, la aceste întâlniri profesionale au fost invitaţi să 

participe şi colegi de la instanțele din circumscripțiile curților de apel învecinate. 

  Separat, în 2017 au avut loc şi cele patru întâlniri trimestriale ale 

judecătorilor de la Curtea de Apel Târgu-Mureş şi de la instanţele din aria de 

competenţă a acesteia. Ultima întâlnire trimestrială a fost organizată în materie 
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penală şi în materie civilă sub formă de seminar, cu participarea d-lor formator 

INM Alexandra Șinc şi Delia Theohari.  

  În general, în cadrul acestor întâlniri au fost dezbătute problemele de drept 

care au generat sau puteau să genereze practici neunitare. În urma întâlnirilor 

trimestriale, au fost întocmite minute care cuprind temele discutate, chestiunile 

de drept ce au fost soluţionate în mod diferit, poziţiile judecătorilor, concluziile 

rezultate în urma dezbaterilor şi opinia majoritară adoptată. Minutele au fost 

aduse la cunoştinţa judecătorilor prin intermediul poştei electronice, au fost 

încărcate pe e-map și postate pe portalul instanţei la secţiunea „Organizare”. În 

aceeaşi ordine de idei, la nivelul fiecărei secţii a curţii de apel, s-au desfăşurat, 

cel puţin o dată pe lună, întâlniri ale judecătorilor secţiei în vederea dezbaterii 

unor probleme de drept cu impact direct asupra activităţii de judecată. În plus, în 

mod constant preşedinţii celor trei secţii ale curţii au adus la cunoştinţa 

instanţelor din aria de competenţă jurisprudenţa unitară a curţii, pentru a se evita 

în acest fel nu numai desfiinţarea hotărârilor în căile de atac, ci şi practicile 

neunitare. 

 

II.2.2. Formarea profesională a personalului auxiliar  

  La nivelul fiecărei secții a Curții de Apel Târgu-Mureș s-a acordat o 

atenție sporită consolidării pregătirii profesionale a personalului auxiliar de 

specialitate, prin implicarea activă și constantă a judecătorilor desemnați să 

îndrume pregătirea profesională, precum şi a preşedinţilor de secţii. 

  În scopul concretizării acestui obiectiv, s-au făcut demersuri constante 

pentru identificarea problemelor teoretice şi practice care necesitau lămuriri, 

discutarea şi clarificarea acestora în cadrul întâlnirilor de învăţământ 

profesional, prin colaborarea directă a grefierilor-şefi şi a preşedinţilor secţiilor, 

precum și prin încurajarea grefierilor să participe la cursuri sau seminarii 
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organizate de Școala Națională de Grefieri și să disemineze materialele și 

informațiile dobândite. 

  În completarea formării continue, la nivelul Curţii s-au organizat întâlniri 

de pregătire profesională a personalului auxiliar de specialitate, sub îndrumarea 

judecătorilor desemnaţi, axate, în principal, pe aplicarea şi interpretarea noilor 

norme de procedură în materie civilă şi penală. De asemenea, personalului 

auxiliar de specialitate i-au fost aduse la cunoştinţă soluţiile adoptate în urma 

întâlnirilor trimestriale ale judecătorilor din circumscripţia Curţii de Apel Târgu-

Mureş, care interesează activitatea specifică acestei categorii de personal, 

precum şi aspectele ce au vizat modalitatea de rezolvare a unor probleme 

practice ivite în activitatea  de judecată.  

 Distinct, au avut loc prezentări, discuţii şi dezbateri destinate îmbunătăţirii 

pregătirii profesionale a grefierilor, pe aspecte specifice materiilor ce intră în 

competenţa fiecărei secţii. Această pregătire profesională a fost realizată de 

preşedintele de secţie, pe baza unor teme selectate de acesta, în funcţie de 

necesităţile profesionale, astfel cum au fost identificate la fiecare secţie, ţinându-

se seama şi de propunerile grefierului-şef, şi de problemele constatate cu ocazia 

verificărilor consemnate în registrul de control. Scopul acestor întâlniri a fost 

atât îmbunătăţirea pregătirii profesionale, cât şi unificarea practicii la nivelul 

atribuţiilor ce intră în competenţa grefierilor. 

 Nu în ultimul rând, au fost organizate întâlniri informale la nivelul 

secţiilor, ori de câte ori s-a impus acest lucru, în care au fost dezbătute 

modificările aduse Regulamentului de ordine interioară al instanţelor 

judecătoreşti, precum şi intrarea în vigoare a unor noi acte normative, cu impact 

asupra procedurilor derulate la instanţă, punându-se accent pe reglementările 

care au ridicat probleme de interpretare şi aplicare. 
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II.3. Situaţia sancţiunilor disciplinare şi penale aplicate în cursul anului 

2017, pe fiecare categorie de personal 

 

În anul 2017, la Curtea de Apel Târgu-Mureş, nu au existat situaţii care să 

atragă răspunderea disciplinară sau penală a judecătorilor, a personalului auxiliar 

de specialitate,  a funcţionarilor publici şi a personalului contractual. 

   

  

    IIIIII..  IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURRAA  IINNSSTTAANNŢŢEEII  

 

 III.1. Sediul instanţei 

Curtea de Apel Târgu-Mureş îşi desfăşoară activitatea în clădirea situată în 

municipiul Târgu-Mureş, str. Justiţiei, nr.1, construită între anii 1895-1897, în 

stil neoclasic, cu destinația de „clădire de stat administrativă destinată activităţii 

de justiţie”. În prezent, clădirea este cuprinsă în Lista monumentelor istorice din 

județul Mureș. Imobilul este înscris în domeniul public al statului, aflându-se în 

administrarea Ministerului Justiţiei şi în folosinţa Curţii de Apel Târgu-Mureş.  

 Alături de Curtea de Apel Târgu Mureș, în acest imobil îşi desfăşoară 

activitatea şi alte instanţe din aria de competenţă a curţii, respectiv Tribunalul 

Specializat Mureș, Judecătoria Târgu Mureș, Secția de Contencios administrativ 

și Departamentul economico-financiar și administrativ din cadrul Tribunalului 

Mureș. De asemenea, în imobil funcţionează Serviciul de probaţiune Mureş şi 

Baroul de Avocaţi Mureş (la parterul clădirii). 

  Starea spațiilor corespunde din ce în ce mai puțin folosinței sale, din punct 

de vedere tehnic și funcțional – reparații de o anvergură importantă fiind 

executate în anii 1995-1997, iar reparații capitale în anii 2005-2006. În anul 

2016 au fost realizate lucrări de igienizare parțială a subsolului clădirii, reparații 

la instalația electrică exterioară și la conducta de apă principală, verificarea 
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instalației de gaz, înlocuirea dispozitivelor de siguranță și control la sobele de 

teracotă (la parter).  

  Curtea de Apel Târgu Mureș dispune de 4 săli de judecată (la etajul I), 

Judecătoria Târgu Mureș are 5 săli de judecată (la etajul II), Tribunalul 

Specializat Mureș și Tribunalului Mureș - Secția de contencios administrativ și 

fiscal folosind, prin rotație, 2 săli de judecată (la parter). 

  În urma implementării dispoziţiilor noilor coduri de procedură în materie 

civilă şi penală şi a suplimentării schemelor de personal ale instanţelor, Curtea 

de Apel Târgu-Mureş, Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului 

Mureș, Tribunalul Specializat Mureş şi Judecătoria Târgu-Mureş – instanţe care 

îşi desfăşoară activitatea în clădirea din Târgu-Mureş, str. Justiţiei, nr. 1 – se 

confruntă, la ora actuală, cu un număr insuficient al sălilor de judecată şi al 

birourilor pentru magistraţi şi grefieri. De asemenea, nu este asigurată separarea 

fluxurilor de circulaţie pentru personalul instanţei, justiţiabili şi persoanele aflate 

în stare de arest, neexistând nici sală a paşilor pierduţi. 

  Cu eforturi constante şi bună-credinţă din partea conducerii instanţei, cât 

şi a judecătorilor, respectiv a personalului auxiliar de specialitate, dificultăţile 

evidente, anterior menţionate, au fost surmontate, printr-o atentă organizare a 

activităţii instanţei, aşa încât să nu determine efecte negative asupra actului de 

justiţie, a celerităţii soluţionării cauzelor sau a raporturilor interumane. Cu toate 

acestea, situaţia nu este una care poate fi acceptată sine die, prin raportare nu 

numai la necesităţile desfăşurării activităţii zilnice a colegilor noştri, ci şi din 

perspectiva imaginii instanţei, precum şi a prestigiului puterii judecătoreşti. 

  În sensul celor mai înainte precizate, avem în vedere şi faptul că accesul 

persoanelor cu dizabilităţi la actul de justiţie se realizează cu mari dificultăți, din 

cauza faptului că nu pot fi asigurate (din motive tehnice şi financiare – întrucât 

este nevoie de o regândire a arhitecturii clădirii) rampe de acces sau ascensoare 



  

RR  OO  MM  ÂÂ  NN  II  AA  

CCUURRTTEEAA  DDEE  AAPPEELL  TTÂÂRRGGUU--MMUURREEŞŞ  

 

      TTâârrgguu--MMuurreeşş,,  ssttrr..  JJuussttiiţţiieeii,,  nnrr..  11,,  jjuuddeeţţuull  MMuurreeşş,,  ccoodd  ppooşşttaall  554400006699  

TTeelleeffoonn  00226655--226633..669944,,  ffaaxx  00226655--226699..119999,,  ee--mmaaiill  ccaa--ttggmmuurreess@@jjuusstt..rroo  

NNrr..  ddee  îînnrreeggiissttrraarree  ccaa  ooppeerraattoorr  ddee  ddaattee  ccuu  ccaarraacctteerr  ppeerrssoonnaall    --  33113322  

60 

care să faciliteze accesul în imobil, conform standardelor europene. În prezent 

există o rampă confecționată în regie proprie de către personalul contractual al 

Curții de Apel Târgu-Mureș, care se instalează manual, aceasta neasigurând, 

însă, confortul impus de standardele europene. 

 Instalațiile de alimentare cu energie electrică, gaze naturale și apă-canal 

sunt uzate fizic și moral, fiind necesară înlocuirea acestora; în subsolul clădirii 

există igrasie, iar învelitoarea din țiglă și tablă de pe întreaga clădire este 

degradată. 

 

  III.2. Demersuri întreprinse pentru remedierea situaţiei 

  Având în vedere multiplele deficiențe existente, s-au efectuat demersuri 

concrete şi repetate pentru realizarea lucrărilor de intervenții și extindere la 

sediul Curții de Apel Târgu-Mureș, încă din anul 2010, etapizat. În anul 2012, 

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a Studiului de 

fezabilitate (SF), a ajuns în faza de aprobare de către Ministerul Justiției,  

obținându-se inclusiv avizul Inspectoratului de Stat în Construcții București. 

  În acest context, în pofida fazei la care documentaţia a ajuns în anul 

2012, de atunci nu au mai fost finanțate etapele următoare, aşa încât s-a propus 

ca proiectul să fie cuprins în „Programul Naţional de consolidare a 

infrastructurii instanţelor de judecată aflate în municipiile reşedinţă de judeţ”. 

Măsura s-a bazat pe Protocolul de colaborare înregistrat sub nr. 5489/22.01.2015 

la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, respectiv sub nr. 

5713/22.01.2015 la Ministerul Justiţiei, încheiat la data de 22.01.2015, între 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerul Justiţiei, 

și pe Memorandumul Guvernului României nr. 20/17233 din data de 

10.12.2014, cu tema „Programul Naţional de consolidare a infrastructurii 
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instanţelor de judecată aflate în municipiile reşedinţă de judeţ”, aprobat în 

şedinţa Guvernului  din data de 10.12.2014.  

 Potrivit Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice și Ministerul Justiției, obiectivul de investiții 

„Lucrări de intervenţii şi extindere la sediul Curţii de Apel Târgu Mureş”, este 

executat de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice, 

prin Compania Naţională de Investiţii CNI S.A. 

 În anul 2016, prin Avizul CTE nr. 53/48/07.03.2016 al Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, a fost aprobat Studiul de 

fezabilitate pentru „Lucrări de intervenții și extindere la sediul Curții de Apel 

Tg. Mureș”, iar prin Ordinul MDRAP nr. 329/15.03.2016 au fost aprobați 

indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de intervenții 

și extindere la sediul Curții de Apel Tg. Mureș”. 

 În Studiul de fezabilitate aprobat de MDRAP în anul 2016 au fost 

prevăzute, printre altele, mai multe săli de ședință, un număr mai mare de birouri 

pentru judecători și grefieri, au fost separate fluxurile de circulație, a fost 

prevăzută la parterul clădirii o sală a pașilor pierduți, două ascensoare în curțile 

interioare și o rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități, fiind, de 

asemenea, prevăzută înlăturarea igrasiei din subsolul clădirii, înlocuirea 

învelitorii degradate și înlocuirea instalațiilor  de alimentare cu energie electrică, 

gaz metan și apă-canal. 

  Potrivit Avizului nr. 53148/7 martie 2016 al Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice, înregistrat la Curtea de Apel Târgu-Mureş 

sub nr. 1017/DE/9 martie 2016, beneficiarul lucrării de investiţii este Compania 

Naţională de Investiţii CNI SA, pe perioada realizării investiţiei, Curtea de Apel 

Târgu-Mureş devenind beneficiar numai după realizarea investiţiei. De 



  

RR  OO  MM  ÂÂ  NN  II  AA  

CCUURRTTEEAA  DDEE  AAPPEELL  TTÂÂRRGGUU--MMUURREEŞŞ  

 

      TTâârrgguu--MMuurreeşş,,  ssttrr..  JJuussttiiţţiieeii,,  nnrr..  11,,  jjuuddeeţţuull  MMuurreeşş,,  ccoodd  ppooşşttaall  554400006699  

TTeelleeffoonn  00226655--226633..669944,,  ffaaxx  00226655--226699..119999,,  ee--mmaaiill  ccaa--ttggmmuurreess@@jjuusstt..rroo  

NNrr..  ddee  îînnrreeggiissttrraarree  ccaa  ooppeerraattoorr  ddee  ddaattee  ccuu  ccaarraacctteerr  ppeerrssoonnaall    --  33113322  

62 

asemenea, Compania Naţională de Investiţii CNI SA are calitatea de autoritate 

contractantă cu privire la procedura de achiziţie publică. 

 În anul 2016, Compania Națională de Investiţii CNI SA a demarat 

procedura de achiziție publică privind execuția de lucrări și prestarea de servicii 

de proiectare pentru obiectivul de investiții „Lucrări de intervenții și extindere la 

sediul Curții de Apel Tg. Mureș”, finalizată doar în anul 2017, prin atribuirea 

Contractului nr. 63/27 martie 2017 către operatorul economic SC ROTARY 

CONSTRUCȚII SRL. 

  Ca urmare a adresei nr. 2303/DE/24 iunie 2016, înregistrată la Compania 

Naţională de Investiţii CNI SA sub nr. 9869/28 iunie 2016, prin care instanţa 

solicita realizarea şi comunicarea unui calendar de efectuare a lucrărilor, cu 

consultarea beneficiarilor, Compania Naţională de Investiţii CNI SA a 

comunicat calendarul, cu adresa nr. 9869/15 iulie 2016. 

  Prin adresa înregistrată sub nr. 635/8 martie 2017, la Curtea de Apel 

Târgu-Mureş, instanţei i s-a comunicat, de către Compania Națională de 

Investiţii CNI SA, că s-a finalizat procedura de achiziţie publică şi că urmează 

să se încheie contractul de proiectare şi execuţie pentru obiectivul „Lucrări de 

intervenții și extindere la sediul Curții de Apel Tg. Mureș”. Astfel cum am 

menţionat mai sus, acest contract a fost încheiat între Compania Națională de 

Investiţii CNI SA şi SC ROTARY CONSTRUCȚII SRL, sub nr. 63/27 martie 

2017. Mai mult, prin adresa Companiei Naţionale de Investiţii CNI SA nr. 

3746/2017 s-a comunicat Curţii de Apel Târgu-Mureş semnarea Contractului de 

achiziţie publică nr. 63/27 martie 2017. 

  Având în vedere adresele anterior menţionate, conducerea Curţii de Apel 

Târgu-Mureş a solicitat sprijinul autorităţilor locale pentru identificarea şi 

punerea la dispoziţie cu titlu gratuit a unui imobil pentru desfăşurarea activităţii 

specifice a instanţei pe perioada executării lucrărilor de intervenţie şi extindere 
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la sediul Curţii de Apel Târgu-Mureş, care să corespundă din punct de vedere 

structural şi funcţional acestui scop. 

  În urma demersurilor efectuate, Primăria municipiului Târgu-Mureş şi 

Consiliul Judeţean Mureş au oferit în folosinţă două imobile – unul situat în 

Târgu-Mureş, str. Gh. Doja, în care a funcţionat Liceul de chimie, iar celălalt 

situat în Târgu-Mureş, str. M. Eminescu, în care a funcţionat Centrul Militar 

Judeţean Mureş.  

  Starea imobilelor, din punct de vedere structural, funcţional şi al igienei a 

fost supusă dezbaterii colegiului de conducere al instanţei, iar în Hotărârea nr. 

10 din 16 martie 2017 s-a reţinut, în esenţă, că aceste imobile nu corespund din 

punct de vedere structural şi funcţional, necesitând lucrări de reparaţii şi 

renovări ce presupun o investiţie considerabilă sub aspect financiar, care s-ar 

întinde pe o perioadă îndelungată de timp, investiţie ce nu poate fi suportată din 

bugetul instanţei şi care ar afecta executarea lucrărilor la sediul actual. De 

asemenea, astfel cum rezultă din hotărâre, membrii colegiului de conducere au 

subliniat, cu referire la cele două imobile puse la dispoziţie de autorităţile locale, 

cu titlu gratuit, că nu corespund pentru amenajarea spaţiilor necesare 

desfăşurării activităţii instanţei având în vedere şi următoarele aspecte:  

 În ce priveşte imobilul situat în Târgu-Mureş, str. M. Eminescu, suprafaţa 

acestuia reprezintă doar o treime din necesarul de 2.000 mp., nu există 

posibilitatea amenajării a cel puţin 4 săli de şedinţă, iar clădirea prezintă un grad 

ridicat de uzură, necesitând lucrări de reparaţii. 

  În privinţa imobilului situat în Târgu-Mureş, str. Gh. Doja (fostul Liceu de 

chimie), arată că acesta este format din două corpuri de clădire distincte, astfel 

că spaţiile necesare pentru amenajarea sălilor de şedinţă şi a celor necesare 

pentru amenajarea birourilor sunt amplasate separat. În aceste condiţii, pentru 

desfăşurarea activităţii de judecată, magistraţii şi personalul auxiliar trebuie să 
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treacă prin curtea imobilului, neputându-se asigura securitatea persoanelor şi a 

documentelor.  

  De asemenea, acest imobil nu dispune de spaţiu de acces cu autovehicule, 

iar clădirea este insalubră, prezentând infiltraţii de apă şi necesită lucrări de 

reparaţii şi renovări ce presupun o investiţie foarte mare şi de durată. 

  În consecinţă, prin Hotărârea nr. 10 din 16 martie 2017, Colegiul de 

conducere al Curţii de Apel Târgu-Mureş a stabilit că imobilele puse la 

dispoziţie, cu titlu gratuit, de autorităţile locale pentru desfăşurarea activităţii 

instanţei pe perioada executării lucrărilor de intervenţie şi extindere la sediul 

Curţii de Apel Târgu-Mureş nu corespund din punct de vedere structural şi 

funcţional şi necesită lucrări de reparaţii şi renovări ce presupun o investiţie 

considerabilă sub aspect financiar şi de timp. 

  Având în vedere iminenţa încheierii contractului de execuţie şi proiectare 

cu privire la obiectivul de investiţii „Lucrări de intervenții și extindere la sediul 

Curții de Apel Tg. Mureș”, precum şi obligaţia instanţei de a preda spaţiul, la 

momentul demarării lucrărilor, pentru a nu întârzia efectuarea acestora – în 

contextul în care întreaga procedură s-a desfăşurat foarte lent, începând cu anul 

2010 –, colegiul de conducere, întrunit în şedinţă la data de 20 martie 2017, a 

analizat cerinţele minimale pe care trebuie să le îndeplinească imobilul ce va 

face obiectul procedurii de închiriere a unui spaţiu destinat desfăşurării 

activităţii instanţei pe perioada executării lucrărilor de intervenţie şi extindere la 

sediul Curţii de Apel Târgu-Mureş.  

  În acest sens, prin Hotărârea nr. 11 din 20 martie 2017, colegiul de 

conducere a aprobat cerinţele minimale pe care trebuie să le îndeplinească 

imobilul ce va face obiectul procedurii de închiriere a unui spaţiu destinat 

desfăşurării activităţii instanţei - conform OMJ nr. 3372/C/2016 -, pe perioada 
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executării lucrărilor de intervenţie şi extindere la sediul Curţii de Apel Târgu-

Mureş. 

  Procedura de închiriere a unui imobil destinat desfăşurării activităţii 

instanţei pe perioada executării lucrărilor de intervenţie şi extindere la sediul 

Curţii de Apel Târgu-Mureş a fost organizată, desfăşurată şi finalizată, cu atât 

mai mult cu cât, prin adresa nr. 2092/29 martie 2017, înregistrată la Compania 

Naţională de Investiţii CNI SA sub nr. 5074/29 martie 2017, Societatea 

ROTARY CONSTRUCŢII SRL a notificat expres faptul că, la data de 28 martie 

2017, s-a emis Ordinul de începere prestări servicii de proiectare, aferent 

Contractului nr. 63/2017, menţionând, totodată, că amplasamentul nu este 

predat. Comisia de evaluare a ofertelor a desemnat firma câştigătoare în 

procedura de închiriere, în luna mai 2017, comunicând rezultatul evaluării 

ofertelor, fără să fie formulate contestaţii. 

  Ulterior, respectiv după încheierea Contractului nr. 63/27 martie 2017, la 

momentul la care a fost pusă la dispoziţia instanţei (fiind terţ faţă de procedura 

de atribuire derulată de autoritatea contractantă) documentaţia depusă de 

ofertantul declarat câştigător al procedurii de achiziţie publică „Lucrări de 

intervenții și extindere la sediul Curții de Apel Tg. Mureș”, s-a observat că 

lipsesc unele documentele tehnice esenţiale (fiind depuse cele aparţinând unei 

alte lucrări de investiţii, respectiv cea vizând lucrările la sediul Tribunalului 

Mureş). În consecinţă, a fost sesizată Compania Națională de Investiţii CNI SA 

pentru verificări, demers în urma căruia, CNI SA și ofertantul desemnat 

câștigător au stabilit că „încetează” contractul, procedura de atribuire urmând, 

deci, a fi reluată. Măsura încetării contractului a pus probleme serioase instanţei, 

în condițiile în care oferta desemnată câştigătoare a procedurii de închiriere era 

valabilă numai până la data de 13 iulie 2017 și, în plus, tergiversarea mutării 

după perioada vacanței judecătorești, din cauza unei stări de lucruri pentru care 
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curtea de apel nu are nicio culpă, crea premisele unor disfuncţionalităţi în 

organizarea activităţii instanţei. 

  Compania Națională de Investiţii CNI SA a reluat procedura de achiziție 

publică, context în care situaţia efectivă a instanţei, din această perspectivă, a 

fost supusă dezbaterii colegiului de conducere. Prin Hotărârea nr. 22/13 iulie 

2017, au fost punctate următoarele aspecte, deosebit de importante, atât prin 

raportare la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică privind 

executarea obiectivului de investiţii, cât şi la procedura vizând închirierea unui 

spaţiu destinat desfăşurării activităţii instanţei pe perioada realizării investiţiilor: 

 contractul de închiriere între Curtea de Apel Târgu-Mureş şi persoana 

juridică desemnată ca fiind câştigătoarea procedurii nu a fost încheiat 

întrucât CNI SA a reluat procedura de achiziţie publică pentru atribuirea 

contractului privind executarea lucrărilor de intervenţie şi extindere la 

sediul Curţii de Apel Târgu-Mureş, din informaţiile comunicate 

preşedintelui instanţei şi managerului economic rezultând că această din 

urmă procedură nu a fost finalizată; deci, Ministerul Justiţiei nu asigură 

finanţarea plăţii sumelor cu titlu de chirie anterior încheierii contractului 

privind executarea lucrărilor de intervenţie şi extindere la sediul Curţii de 

Apel Târgu-Mureş; 

 preşedintele instanţei a solicitat Ministerului Justiţiei acordul pentru 

încheierea contractului de închiriere şi mutarea sediului instanţei în luna 

august 2017, în perioada vacanţei judecătoreşti, chiar şi în situaţia în care 

CNI SA nu finalizează procedura de achiziţie publică, însă MJ nu şi-a 

exprimat acordul în acest sens; 

 s-a subliniat că, deşi procedura de atribuire a contractului de închiriere a 

fost iniţiată şi derulată potrivit OMJ nr. 3372/C/31.08.2016, iar, potrivit 

art. 23 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, acest 
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act normativ nu se aplică închirierii clădirilor/imobilelor, totuşi, cu 

referire la principiile de bază vizând derularea unei astfel de proceduri şi 

încheierea contractului de închiriere, trebuie să se aibă în vedere cele 

enunţate prin Legea nr. 98/2016 şi prin HG nr. 395/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 98/2016 – în acest sens 

fiind consultaţi şi o parte din magistraţii Secţiei a II-a civile, de contencios 

administrativ şi fiscal; tot în acest sens, trebuie avute în vedere menţiunile 

exprese din preambulul OMJ nr. 3372/C/2016 care fac trimitere la 

Normele metodologice aprobate prin HG nr. 395/2016; deci, se impunea 

găsirea unei soluţii legalmente fundamentate, dat fiind faptul că, la acel 

moment, contractul de închiriere nu putea fi încă încheiat, cu toate că 

procedura de evaluare şi desemnare a ofertantului câştigător a fost 

finalizată; s-a făcut trimitere la principiul potrivit căruia autoritatea 

contractantă nu are dreptul de a amâna încheierea contractului atunci când 

urmăreşte crearea circumstanţelor artificiale de anulare a procedurii (art. 

145 din HG nr. 395/2016); per a contrario, cum este cazul în situaţia aflată 

în dezbaterea colegiului de conducere, de vreme ce scopul găsirii unei 

soluţii este tocmai evitarea creării unor circumstanţe de anulare a 

procedurii, o astfel de ipoteză nu contravine principiului anterior enunţat; 

 în consecinţă, colegiul de conducere a luat act şi a fost de acord cu 

prelungirea valabilităţii ofertei pentru închirierea imobilului (ce a făcut 

obiectul procedurii de închiriere), pentru o perioadă de 90 de zile, 

începând cu data de 12 iulie 2017, constatând că, din motive neimputabile 

Curţii de Apel Târgu-Mureş, nu se poate încheia contractul având ca 

obiect închirierea unui spaţiu destinat desfăşurării activităţii instanţei pe 

perioada executării lucrărilor de intervenţie şi extindere la sediul Curţii de 

Apel Târgu-Mureş, cu toate că desemnarea ofertantului câştigător al 
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procedurii de închiriere s-a făcut prin procesul-verbal nr. 9, încheiat la 

data de 18 mai 2017, de comisia de evaluare a ofertelor. 

   

   Nici în luna octombrie 2017 contractul vizând obiectivul „Lucrări de 

intervenții și extindere la sediul Curții de Apel Tg. Mureș” nu a fost încheiat de 

CNI SA, procedura aflându-se încă în derulare (mai exact, după desemnarea 

ofertantului câştigător, s-au formulat trei contestaţii, două dintre acestea fiind 

admise de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, dispunându-

se remedieri, iar părţile putându-şi exercita şi dreptul la plângere, împotriva 

deciziei CNSC, la Curtea de Apel Bucureşti). În aceste condiţii, prin Hotărârea 

nr. 27 din 9 octombrie 2017, Colegiul de conducere al Curţii de Apel Târgu-

Mureş a dezbătut, din nou, situaţia în care se află instanţa, cu toate că nu are 

nicio culpă, luând act şi fiind de acord cu o nouă prelungire a valabilităţii ofertei 

pentru închirierea imobilului (ce a făcut obiectul procedurii de închiriere), 

pentru o perioadă de 90 de zile, începând cu data de 10 octombrie 2017. De 

asemenea, prin Hotărârea nr. 2 din 8 ianuarie 2018, colegiul de conducere a 

aprobat o nouă prelungire a valabilităţii ofertei, începând cu data de 12 ianuarie 

2018, pentru o perioadă de 90 de zile întrucât contractul de achiziţie publică nu 

era încă încheiat. 

  Ca urmare a încheierii Contractului de achiziție publică nr. 19/18 ianuarie 

2018, între achizitorul CNI SA și antreprenorul Societatea CONTRANSCOM 

CONSTRUCȚII BENTA SRL & Societatea IASICON SA & Societatea 

POLARH DESIGN SRL & Societatea PROIECT SRL, încheierea contractului 

rezultând din adresa CNI SA nr. 853/26 ianuarie 2018, comunicată Curţii de 

Apel Târgu-Mureş şi înregistrată sub nr. 268/29 ianuarie 2018, a avut loc, la data 

de 31 ianuarie 2018, la sediul Curții de Apel Târgu-Mureș, întâlnirea 

reprezentanților Curții de Apel Târgu-Mureș cu reprezentanții Societăţii 
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CONTRANSCOM CONSTRUCȚII BENTA SRL şi ai Societăţii PROIECT 

SRL. 

  Din aspectele anterior enumerate rezultă implicarea directă atât a 

conducerii instanţei (preşedinte şi colegiul de conducere), cât şi a managerului 

economic, în scopul de a face demersuri concrete şi de a găsi soluţiile cele mai 

bune, în limitele legii, pentru ca instanţa să iasă din situaţia de impas în care se 

află, atât din perspectiva condiţiilor necorespunzătoare în care îşi desfăşoară 

activitatea, cât şi prin raportare la lentoarea întregii proceduri, astfel cum a fost 

descrisă. 

  

  III.3. Bunuri mobile - dotări necesare unei bune administrări a 

justiției, ca serviciu public, și demersurile efectuate de conducerea instanţei 

în vederea asigurării condițiilor materiale necesare desfășurării unei bune 

activități 

 Curtea de Apel Târgu Mureș are, în prezent, următoarele resurse materiale 

(bunuri mobile), constituind infrastructura instanţei şi servind la buna 

organizare/desfăşurare a activităţii acesteia: 

 95 calculatoare (stații de lucru) cu licențele aferente, din care 10 

calculatoare au fost achiziționate în anul 2015, 20 calculatoare au fost 

achiziționate în 2016 și 20 calculatoare au fost achiziționate în anul 2017;  

 5 laptop-uri, din care 4 buc. au o vechime mai mare de 10 ani (unul 

fiind achiziționat în anul 2015), aceste aparate nefiind funcţionale la standarde 

corespunzătoare; 

 6 multifuncționale, din care una a fost primită de la Ministerul Justiției 

în anul 2013, iar 5 au fost achiziționate de curtea de apel în anul 2016;  

 45 imprimante, din care 21 sunt deţinute în custodie (de la Societatea 

ECOCART SRL), 2 imprimante au fost achiziționate în anul 2016, de curtea de 
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apel, iar două imprimante au fost achiziţionate în anul 2017; 16 imprimante au o 

vechime mai mare de 10 ani și 4 imprimante au vechimea de 5 ani; având în 

vedere gradul de uzură al multora din aceste imprimante, precum şi imperativul 

utilizării lor zilnice, prin raportare la specificul instanţei, în propunerile pentru 

bugetul anului 2018 au fost solicitate fonduri în scopul achiziţionării unor 

imprimante noi; 

 3 sisteme de video-conferință primite de la Înalta Curte de Casație și 

Justiție (o bucată) și de la Ministerul Justiției (două bucăţi), sistemele fiind în 

stare de funcționare şi fiind efectiv utilizate; 

 1 sistem de înregistrare a ședințelor de judecată pentru cele patru săli de 

ședință - primit de la Ministerul Justiției; sistemul este în stare de funcționare, 

fiind utilizat în mod curent; 

 un video-proiector, achiziționat de curtea de apel în anul 2016 şi utilizat 

în mod frecvent, atât la şedinţele de unificare a practicii judiciare, cât şi la 

seminariile, conferinţele, întâlnirile profesionale organizate de curtea de apel la 

nivel descentralizat; 

 3 autoturisme, achiziționate de curtea de apel în anii 2007, 2015 și 

2016; 

 două dozatoare de apă achiziționate în anul 2016; 

 scaune ergonomice pentru toţi grefierii instanţei, achiziţionate în anul 

2017; 

 mobilierul din birouri și din sălile de judecată este, în mare parte, uzat 

fizic, din cauza vechimii, necesitând numeroase reparații, situaţie ce creează 

repetate nemulţumiri, atât în rândul magistraţilor, cât şi al personalului auxiliar 

de specialitate, în contextul în care aceştia solicită doar condiţii decente de 

desfăşurare a activităţii, din punct de vedere material; în propunerile de buget 

pentru anul 2017 au fost solicitate fonduri pentru achiziționarea a 15 seturi de 
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mobilier pentru birouri, dar Ministerul Justiției nu a alocat fondurile solicitate; în 

propunerile de buget pentru anul 2018, au fost solicitate fonduri în vederea 

achiziționării a 10 seturi de mobilier pentru birourile de judecători. 

 

  Din cele anterior expuse, rezultă că desfăşurarea fără sincope a activităţii 

instanţei şi evitarea sau eliminarea unor disfuncţionalităţi care au apărut, în mod 

inerent, prin raportare la baza materială a instanţei, au presupus implicarea 

constantă, directă şi cu bună-credinţă, prin măsuri eficiente şi reale, a conducerii 

instanţei, în condiţiile reducerii treptate a fondurilor alocate de către ordonatorul 

principal de credite, demersurile conducerii reflectându-se în îmbunătăţirea 

condiţiilor în care judecătorii şi personalul auxiliar de specialitate îşi desfăşoară 

activitatea, chiar dacă această îmbunătăţire nu a fost spectaculoasă. 

 

  III.4. Surse de informare care să asigure accesul la legislaţie 

  Având în vedere necesitatea existenţei unei baze materiale care să asigure, 

în mod efectiv, accesul direct şi rapid al judecătorilor şi personalului auxiliar de 

specialitate la legislaţie, doctrină şi jurisprudenţă - imperativ cu efecte vizibile 

asupra calităţii şi celerităţii actului de justiţie, componente sine-qua-non ale unui 

proces echitabil -, conducerea instanţei, împreună cu conducerea celor trei secţii, 

s-au preocupat în mod atent şi permanent, de asigurarea acestei baze materiale, 

trecând, în măsura posibilităţilor tehnice aflate la dispoziţia instanţei şi utilizate 

în mod cuprinzător, peste insuficienţa fondurilor băneşti. 

  III.4.1. În acest sens, studiul individual al judecătorilor și al grefierilor 

este facilitat prin punerea la dispoziția acestora a bazei informatizate de 

legislație și jurisprudență naţională şi europeană, precum și prin asigurarea 

accesului la biblioteca virtuală, la tratatele, monografiile, revistele de 
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specialitate și culegerile de jurisprudență aflate în biblioteca fizică a Curții 

de Apel Târgu-Mureş. 

  În mod concret, precizăm că în biblioteca instanţei sunt, în prezent, 5.170 

de titluri care pot fi puse la dispoziţia judecătorilor şi grefierilor în fiecare zi. De 

asemenea, în biblioteca instanţei au fost şi sunt primite, în perioada de referinţă, 

următoarele publicaţii periodice, pe baza abonamentelor anuale existente la 

Curtea de Apel Târgu-Mureş: 

 Revista „Dreptul”; 

 Caiete de drept penal; 

 Revista Română de Drept European; 

 Pandectele Române; 

 Revista Română de Dreptul Afacerilor; 

 Revista Română de Dreptul Muncii; 

 Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale; 

 Noua Revistă de Drepturile Omului. 

 

  III.4.2. În ce priveşte baza materială informatizată care asigură sursele 

de informare, prin raportare la legislaţie, jurisprudenţă şi doctrină, Curtea de 

Apel Târgu-Mureş dispune de următoarele aplicaţii informatice: 

 Biblioteca online Hamangiu, existând abonamente anuale la această 

revistă de specialitate juridică; 

 Programul „Lex”, al Companiei de Informatică Neamţ; 

 Programul „Eurolex”, al CTCE Piatra Neamţ; 

 Programul „Legis”, al Societăţii GG CONSULTING SRL. 

 

  Aceste programe nu conţin doar legislaţia actualizată la zi, ci şi 

jurisprudenţă naţională, incluzând hotărâri ale Curţii Constituţionale şi ale 



  

RR  OO  MM  ÂÂ  NN  II  AA  

CCUURRTTEEAA  DDEE  AAPPEELL  TTÂÂRRGGUU--MMUURREEŞŞ  

 

      TTâârrgguu--MMuurreeşş,,  ssttrr..  JJuussttiiţţiieeii,,  nnrr..  11,,  jjuuddeeţţuull  MMuurreeşş,,  ccoodd  ppooşşttaall  554400006699  

TTeelleeffoonn  00226655--226633..669944,,  ffaaxx  00226655--226699..119999,,  ee--mmaaiill  ccaa--ttggmmuurreess@@jjuusstt..rroo  

NNrr..  ddee  îînnrreeggiissttrraarree  ccaa  ooppeerraattoorr  ddee  ddaattee  ccuu  ccaarraacctteerr  ppeerrssoonnaall    --  33113322  

73 

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – pronunţate în soluţionarea unor recursuri în 

interesul legii, precum şi de completele pentru dezlegarea unor chestiuni de 

drept –, cât şi legislaţie, respectiv jurisprudenţă UE şi CEDO. 

  Bazele de date sunt actualizate zilnic şi toţi judecătorii, cât şi grefierii 

Curţii de Apel Târgu-Mureş au acces direct la aceste programe, fiind instalate pe 

calculatoarele fiecăruia, în funcţie de preferinţele exprimate în mod direct, unii 

dintre colegi preferând doar un program legislativ şi de jurisprudenţă, în timp ce 

alţii au solicitat instalarea tuturor acestor programe. 

  De asemenea, programele informatice anterior enumerate sunt instalate şi 

în sălile de şedinţă, aşa încât, în situaţia necesităţii consultării acestora în timpul 

şedinţelor de judecată, această posibilitate să fie reală, cu asigurarea accesului 

rapid al completului de judecată la baza de date informatizată. 

  Specialiştilor IT ai instanţei le revine obligaţia profesională de a întreţine 

funcţionalitatea sistemului informatic al instanţei, care constituie baza pentru 

funcţionarea programelor legislative şi de jurisprudenţă, sesizând, de îndată, 

orice aspect negativ care ar putea să influenţeze defavorabil accesul direct la 

aceste programe. În legătură cu acest aspect, arătăm şi faptul că, la începutul 

lunii martie 2017, a fost instalat un nou server pentru Programul „Eurolex” care 

asigură o mai mare performanţă a acestuia. În privinţa celorlalte programe, nu 

este necesară o astfel de măsură, având în vedere că sunt configurate pe o altă 

arhitectură IT, astfel cum ni s-a adus la cunoştinţă de către specialistul IT-şef. 

  În contextul preocupării constante pentru asigurarea surselor de informare 

legislativă şi jurisprudenţială, la solicitarea preşedintelui şi vicepreşedintelui 

instanţei, formulată în luna august 2017, specialistul IT-şef a creat o pagină web 

distinctă, pe server-ul ECRIS, uşor accesibilă, în mod direct, conţinând 

jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, mai exact, practica de casare 

(dispozitivele deciziilor), cu referire la dosarele trimise în căile de atac de la 



  

RR  OO  MM  ÂÂ  NN  II  AA  

CCUURRTTEEAA  DDEE  AAPPEELL  TTÂÂRRGGUU--MMUURREEŞŞ  

 

      TTâârrgguu--MMuurreeşş,,  ssttrr..  JJuussttiiţţiieeii,,  nnrr..  11,,  jjuuddeeţţuull  MMuurreeşş,,  ccoodd  ppooşşttaall  554400006699  

TTeelleeffoonn  00226655--226633..669944,,  ffaaxx  00226655--226699..119999,,  ee--mmaaiill  ccaa--ttggmmuurreess@@jjuusstt..rroo  

NNrr..  ddee  îînnrreeggiissttrraarree  ccaa  ooppeerraattoorr  ddee  ddaattee  ccuu  ccaarraacctteerr  ppeerrssoonnaall    --  33113322  

74 

Curtea de Apel Târgu-Mureş, în toate materiile în care sunt competente cele trei 

secţii ale instanţei. În această evidenţă informatizată, soluţiile de casare 

pronunţate de către instanţa supremă sunt ordonate după data restituirii dosarului 

de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, iar pe baza informaţiilor prezentate, în 

primul rând a numărului de dosar, judecătorii pot lua uşor la cunoştinţă 

considerentele hotărârii prin accesarea site-ului ÎCCJ. 

  Pagina este activă, dar la nivelul conducerii Curţii de Apel Târgu-Mureş 

am considerat că nu este suficient ca aceasta să fie pusă la dispoziţia 

judecătorilor şi grefierilor instanţei noastre, ci trebuie să poată fi accesată în mod 

direct şi de către judecătorii şi grefierii tuturor instanţelor din aria de competenţă 

a curţii de apel. În acest sens, specialistul IT-şef a creat un link, iar prin 

transmiterea acestuia instanţelor la care am făcut referire, se poate realiza scopul 

arătat. 

  În aceeaşi ordine de idei, pagina este concepută în aşa fel încât să fie 

interactivă, şi anume să permită, după necesităţile profesionale ale persoanei 

care o accesează, selectarea unei anume perioade de timp şi unei anume materii 

– pe structura competenţelor celor trei secţii ale Curţii de Apel Târgu-Mureş. 

  În fine, Curtea de Apel Târgu-Mureş a implementat, începând cu 1 

februarie 2017, aplicațiile „Info dosar” şi „Fişă dosar”, la adresa de internet 

www.curteadeapelmures.ro, care permit dezvoltarea dosarului electronic şi, 

implicit, accesul judecătorilor, al justiţiabililor şi al reprezentanţilor acestora la 

toate documentele din dosare, pe cale electronică. În acest sens, au fost efectuate 

operaţiunile necesare utilizării unui server distinct pentru această aplicaţie şi s-

au luat măsuri efective pentru organizarea şi realizarea scanării şi introducerii în 

aplicaţia ECRIS a principalelor documente din dosar.  

 

http://www.curteadeapelmures.ro/
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Procedând la o căutare după numărul dosarului, se pot obţine informaţii 

legate de traseul acestuia (cu menționarea tuturor instanţelor la care a fost 

înregistrat dosarul, a datei primei învestiri a instanței şi până la hotărârea 

definitivă), data înregistrării, obiectul, stadiul procesual, termenele de judecată şi 

măsurile dispuse la fiecare dintre acestea, detaliat pentru fiecare instanţă. 

După selectarea instanței și a dosarului, prin apăsarea butonului 

„vizualizare documente” de la secţiunea „documente dosar” şi autentificarea cu 

parola pe care justițiabilii o regăsesc pe citație/comunicare (fiindu-le exclusiv 

destinată), pot fi vizualizate documentele din dosar, inclusiv cele întocmite de 

instanţă (încheieri, sentinţe, decizii, adrese ş.a.). 

 

  IIVV..  CCOONNCCLLUUZZIIII  

 

  Nicio activitate, oricât de bine ar fi organizată, fundamentată teoretic și cu 

reverberații practice, nu își poate atinge obiectivele propuse dacă este privită și 

desfășurată în mod izolat, în lipsa unei colaborări constante, principiale, efective 

- între magistrați, grefieri și conducerea instanței, cu atât mai mult cu cât, 

obiectivele pe care şi le propun,,  cu observarea, desigur, a strategiilor naționale și 

secvențiale în domeniul justiției, răspund cel mai bine scopului de eficientizare a 

activității când sunt gândite şi aplicate în mod convergent.  

  UUnul dintre principalele elemente pe care se poate structura imaginea de 

ansamblu ce constituie cadrul în care judecătorii și personalul instanței şi-au 

desfăşurat activitatea în anul 2017, l-a constituit creşterea volumului de 

activitate, reflectată ca atare nu doar prin prisma cifrelor abstracte (creşterea 

aritmetică fiind de 13%, faţă de anul 2016), ci şi prin raportare concretă la 

gradul de complexitate al cauzelor şi la volumul documentelor din dosare. O 

asemenea perspectivă nu poate fi ignorată şi, fără augumentarea nefirească a 
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efectelor acestor elemente ce au făcut parte din activitatea zilnică a judecătorilor 

şi grefierilor instanţei, în anul 2017, putem spune, că prin coroborarea acestora 

cu existenţa unor scheme de personal doar parţial adecvate, s-a ajuns la 

supraaglomerări ale judecătorilor care au fost nevoiţi să facă eforturi susţinute în 

vederea soluţionării în bune condiţii şi cu respectarea exigenţelor de calitate, a 

cauzelor cu care au fost învestiţi.  

  Precizăm, în contextul statistic relevat, cât şi al deficienţelor aplicaţiilor 

StatisECRIS şi ECRIS, anterior prezentate, în mod punctual, că aceste cifre nu 

trebuie privite în mod absolut întrucât nu poate fi ignorată creșterea vădită a 

complexității cauzelor, mai cu seamă în materiile contenciosului administrativ și 

fiscal, insolvenţă, litigii de muncă și în materie penală, element care vine să 

atenueze într-o măsură considerabilă efectele benefice ale bunei organizări la 

nivelul secţiilor şi al instanţei, precum şi al relaţiilor intercolegiale bazate pe 

bună-credinţă şi respect.  

  Concluzia este confirmată prin prisma problemelor puse în discuție cu 

ocazia întâlnirilor profesionale și prin necesitatea detalierii aspectelor juridice, 

de principiu, astfel cum rezultă din minutele redactate cu ocazia întâlnirilor 

lunare şi trimestriale ale judecătorilor pentru unificarea practicii judiciare și 

formarea profesională continuă. Creşterea gradului de complexitate a cauzelor 

înseamnă şi creşterea, în consecinţă, a timpului ce trebuie afectat redactării unor 

hotărâri care să răspundă criteriului calităţii acestora, în paralel cu timpul 

necesar studierii şedinţelor de judecată, doctrinei şi jurisprudenţei. 

  În acest context, creșterea vădită a numărului actelor normative ce 

reprezintă „legislația secundară”, dezvoltarea, în ritm constant, a jurisprudenței 

Curții de Justiție a Uniunii Europene și a Curții Europene a Drepturilor Omului, 

determinată tocmai de complexitatea drepturilor subiective, intereselor legitime 

și libertăților individuale aduse în discuție, adoptarea unor noi Regulamente și 
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Directive, împrejurări cu reverberații concrete asupra activității judecătorilor, 

susțin ideea că o creştere cu (doar) 13% a volumului de activitate al Curții de 

Apel Târgu-Mureș în anul 2017, nu înseamnă, în termenii reali ai activităţii 

instanţei, reducerea, efectivă, a gradului de încărcătură pe judecător.  

  Organizarea eficientă a activităţii instanţei, cu respectarea exigenţelor 

legale şi regulamentare, a fost confirmată, în mod expres, prin Raportul de 

control nr. 5609/IJ/2530/DIJ/2017 privind eficienţa managerială şi modul de 

îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente, de către conducerea 

Curţii de Apel Târgu-Mureş, întocmit de Inspecţia Judiciară ca urmare a 

controlul efectuat în perioada 30 octombrie – 3 noiembrie 2017. 

  Având în vedere consideraţiile anterior expuse, doresc să le mulţumesc 

tuturor colegilor pentru modalitatea în care au înţeles să îşi îndeplinească 

atribuţiile, pentru efortul susţinut, în sensul prezervării exigenţelor unui act de 

justiţie de calitate, şi, în egală măsură, pentru buna-credinţă cu care s-au raportat 

la relaţiile interumane, reflectate în ambianţa ce ne-a oferit o susţinere deosebită 

în demersurile concrete de îndeplinire a atribuţiilor profesiei de magistrat. 
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