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INTRODUCERE 
 
 
Prezentul raport conŃine, în formă sintetică, un set comun de indicatori de performanŃă, 

într-o structură simplificată - recomandată prin H.C.S.M. nr. 1555/16 decembrie 2021 - 
corespunzător cu cea a raportului anual privind starea justiŃiei, astfel încât datele conŃinute să 
poată fi evaluate şi valorificate în mod unitar. 

Colectarea datelor statistice s-a realizat prin preluarea datelor din  modulul statistic 
STATIS ECRIS, conform Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 46/2011, 
fiind utilizate rapoartele generate de aplicaŃiile informatice Statis Central şi Statis 
Semicentral. 

Întrucât Consiliul Superior al Magistraturii foloseşte doar aceste rapoarte generate de 
STATIS ECRIS pentru stabilirea indicatorilor de volum şi de eficienŃă din activitatea 
judiciară a instanŃelor şi pentru a fi în concordanŃă cu evidenŃele Biroului de Statistică al 
Consiliului Superior al Magistraturii, activitatea judiciară a CurŃii de Apel ConstanŃa va fi 
reflectată prin datele conŃinute în aceste rapoarte. 

 
 
I. DATE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA INSTANłEI ÎN ANUL 2021 

  

I.1. Volumul de activitate 
 

I.1.a. Volumul total de activitate la Curtea de Apel ConstanŃa, reprezentat în 
format tabelar, conŃinând indicatorii statistici colectaŃi, prezintă următorii 
parametri cantitativi sintetici: 

 
 

La începutul anului 2021, Curtea de Apel ConstanŃa avea un stoc total de dosare de 
3.774 comparativ cu 3.803 la începutul anului 2020, cu un procent cu 0,76% mai mic faŃă de 
2020 ( -29 dosare). 

Numărul dosarelor înregistrate în 2021 a fost de 7.826 comparativ cu anul 2020 
când s-au înregistrat 6.845 dosare. Comparând volumul dosarelor nou intrate în anul 2021 cu 
cel înregistrat în anul 2020, se constată o creştere cu 981 dosare, reprezentând o creştere 
procentuală cu 14,33% faŃă de anul precedent. 

În anul 2021, Curtea de Apel ConstanŃa a fost învestită cu un număr total de 11.600 
de cauze (3.774 preluate din 2020 şi 7.826 nou înregistrate) constatându-se o creştere faŃă de 
anul 2020 cu 952 dosare (+8,94%). 

Din totalul de dosare de 11.600 s-au soluŃionat şi redactat, în 2021, 8.248 dosare, 
comparativ cu 6.922 în 2020, reprezentând o creştere procentuală de 19,15%. 
 Numărul dosarelor nesoluŃionate la sfârşitul anului 2021 este de 3.352 dosare, din 
care 214 suspendate, comparativ cu sfârşitul anului 2020, când se aflau în stoc 3.726 dosare, 
din care 276 suspendate, scăderea stocului final de dosare fiind dată de creşterea numărului 
dosarelor soluŃionate de către judecătorii instanŃei. ProporŃia stocului de dosare rămas spre 
soluŃionare la sfârşitul anului 2021 reprezintă 28,89% din volumul total de dosare comparativ 
cu sfârşitul anului 2020 când stocul  a reprezentat 34,99% din volum. 

Sintetizând cele de mai sus, evoluția activităŃii judiciare prin prisma indicatorilor 
statistici înregistraŃi la Curtea de Apel a fost următoarea: 
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Anul Stoc 
anterior 

Intrate Total de 
soluŃionat 

Soluționate 
(hotărâri 
finale 
închise) 

Stoc la 
sfârșit de an 
(cauze pe 
rol, 
suspendate, 
neredactate) 

Suspendate 

2016 2.993 6.016 9.009 6.408 2.601 233 
2017 2.648 6.920 9.568 6.581 2.987 253 
2018 3.022 7.378 10.400 6.865 3.535 495 
2019 3.576 7.233 10.809 7.042 3.767 492 
2020 3.803 6.845 10.648 6.922 3.726 276 
2021 3.774 7.826 11.600 8.248 3.352 214 
tendinŃe 
2020/2021 

-29 
-0,76% 

+981 
+14,33% 

+952 
+8,94% 

+1.326 
+19,15% 

-374 
-10,03% 

-62 
-22,46% 

 
Comparând indicatorii statistici înregistraŃi in anul 2021 (dosare intrate, volum total de 

activitate, cauze soluŃionate), în raport cu instanŃele similare din Ńară (aşa cum rezultă din 
situaŃiile statistice prezentate), se constată următoarele: 

 
Raportat la numărul dosarelor nou intrate, Curtea de Apel ConstanŃa se situează pe 

locul 7 (la fel ca şi în anul 2020) între curŃile de apel, astfel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

InstanŃa Dosare intrate Schemă posturi 

1 Curtea de Apel BUCURESTI 42046 218 

2 Curtea de Apel CRAIOVA 14679 99 

3 Curtea de Apel PITESTI 11459 42 

4 Curtea de Apel TIMISOARA 9978 62 

5 Curtea de Apel CLUJ 9976 63 

6 Curtea de Apel PLOIESTI 9900 57 

7 
Curtea de Apel 
CONSTANTA 

7826 43 

8 Curtea de Apel GALATI 7735 46 

9 Curtea de Apel ALBA IULIA 7141 50 

10 Curtea de Apel IASI 6640 44 

11 Curtea de Apel SUCEAVA 6487 47 

12 Curtea de Apel BRASOV 5489 41 

13 Curtea de Apel ORADEA 5397 39 

14 Curtea de Apel BACAU 5327 38 

15 
Curtea de Apel TARGU 

MURES 
3673 33 

16 
Curtea Militara de Apel 

BUCURESTI 
215 8 

Total 
 

153.968 930 
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Raportat la numărul total de dosare de soluŃionat, Curtea de Apel ConstanŃa se 
situează pe locul 7, între curŃile de apel, astfel: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În anul 2020, Curtea de Apel ConstanŃa s-a situat pe locul 4 între curŃile de apel raportat 
la volumul efectiv de activitate. 

 
Raportat la numărul dosarelor soluŃionate, Curtea de Apel Constanta, se situează pe 

locul 7 (identic cu locul ocupat în anul 2020) între curŃile de apel, astfel: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

InstanŃa Volum de 
activitate 

Schemă posturi 

1 Curtea de Apel BUCURESTI 69736 218 

2 Curtea de Apel CRAIOVA 18611 99 

3 Curtea de Apel PITESTI 14764 42 

4 Curtea de Apel PLOIESTI 13408 57 

5 Curtea de Apel TIMISOARA 12608 62 

6 Curtea de Apel CLUJ 12117 63 

7 
Curtea de Apel 
CONSTANTA 

11600 43 

8 Curtea de Apel ALBA IULIA 9881 50 

9 Curtea de Apel GALATI 9425 46 

10 Curtea de Apel IASI 8815 44 

11 Curtea de Apel SUCEAVA 8114 47 

12 Curtea de Apel BACAU 7058 38 

13 Curtea de Apel ORADEA 7026 39 

14 Curtea de Apel BRASOV 6979 41 

15 
Curtea de Apel TARGU 

MURES 
4549 33 

16 
Curtea Militara de Apel 

BUCURESTI 
260 8 

Total 214.951 930 

Nr.crt InstanŃa Dosare soluŃionate Schemă posturi 
1 Curtea de Apel BUCURESTI 39156 218 

2 Curtea de Apel CRAIOVA 15119 99 

3 Curtea de Apel PITESTI 10831 42 

4 Curtea de Apel TIMISOARA 10298 62 

5 Curtea de Apel CLUJ 9379 63 

6 Curtea de Apel PLOIESTI 9310 57 

7 Curtea de Apel CONSTANTA 8248 43 
8 Curtea de Apel GALATI 7462 46 

9 Curtea de Apel ALBA IULIA 6902 50 

10 Curtea de Apel IASI 6685 44 

11 Curtea de Apel SUCEAVA 5749 47 

12 Curtea de Apel ORADEA 5328 39 

13 Curtea de Apel BRASOV 5282 41 

14 Curtea de Apel BACAU 5241 38 

15 Curtea de Apel TARGU MURES 3449 33 

16 
Curtea Militara de Apel 

BUCURESTI 
223 8 

Total 148.662 930 
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Raportat  la  numărul de posturi de judecător aflat în schemele  de personal ale 
curŃilor de apel, se constată că instanŃa - Curtea de Apel ConstanŃa se află pe locul 10 . 

 
Nr. 
crt. 

InstanŃa Dosare 
intrate 

Volum de 
activitate 

Dosare 
soluŃionate 

Schemă 
posturi 

1 
Curtea de Apel 

BUCURESTI 
42046 69736 39156 218 

2 
Curtea de Apel 

CRAIOVA 
14679 18611 15119 99 

3 Curtea de Apel CLUJ 9976 12117 9379 63 

4 
Curtea de Apel 

TIMISOARA 
9978 12608 10298 62 

5 
Curtea de Apel 

PLOIESTI 
9900 13408 9310 57 

6 
Curtea de Apel ALBA 

IULIA 
7141 9881 6902 50 

7 
Curtea de Apel 

SUCEAVA 
6487 8114 5749 47 

8 Curtea de Apel GALATI 7735 9425 7462 46 

9 Curtea de Apel IASI 6640 8815 6685 44 

10 
Curtea de Apel 
CONSTANTA 

7826 11600 8248 43 

11 Curtea de Apel PITESTI 11459 14764 10831 42 

12 Curtea de Apel BRASOV 5489 6979 5282 41 

13 
Curtea de Apel 

ORADEA 
5397 7026 5328 39 

14 Curtea de Apel BACAU 5327 7058 5241 38 

15 
Curtea de Apel TARGU 

MURES 
3673 4549 3449 33 

16 
Curtea Militara de Apel 

BUCURESTI 
215 260 223 8 

Total 153.968 214.951 148.662 930 
 

În anul 2020, Curtea de Apel ConstanŃa s-a situat pe locul 11 între curŃile de apel 
raportat la numărul de posturi de judecător aflate în schemele de personal, modificarea fiind 
datorată măririi schemei de funcŃii cu 2 posturi de judecător în trimestrul IV 2021. 
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I.1.b Volumul de activitate pe secŃii specializate 
 
Raportat la volumul total de activitate, ponderea cea mai însemnată a revenit SecŃiei a 

II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, urmată de SecŃia I civilă şi SecŃia penală, 
situaŃie ce reflectă şi numărul materiilor şi specializărilor alocate acestor secŃii, dar şi 
încadrarea, în linii mari, în indicatorii statistici naŃionali. 
 

SecŃia Volum total de activitate 
(stoc + intrate) 

Pondere din activitatea 
totală 

 2021 2020 2019 2021 2020 2019 
Penală 2.982 2.843 2.970 25,70% 26,69% 27,47% 
I civilă 4.250 3.765 3.082 36,63% 35,35% 28,51% 
II civilă, de 
contencios 
administrativ şi 
fiscal 

4.368 4.040 4.757 37,65% 37,94% 44,00% 

 11.600 10.648 10.809 100% 100% 100% 
 

Din totalul dosarelor intrate în anul 2021 (7.826), o pondere semnificativă o reprezintă 
dosarele înregistrate pe rolul SecŃiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, 
respectiv, 2.895, urmată de SecŃia I civilă  (2.587) şi SecŃia penală  (2.344). 

 
SecŃia Număr cauze nou 

intrate 
Pondere din numărul total de 
intrate 

 2021 2020 2019 2021 2020 2019 
Penală 2.344 2.175 2.401 29,95% 31,77% 33,19% 
I civilă 2.587 2.482 1.973 33,05% 36,26% 27,27% 
a II–a civilă, de 
contencios 
administrativ şi 
fiscal 

2.895 2.188 2.859 36,99% 31,96% 39,52% 

 7.826 6.845 7.233 100% 100% 100% 
 
În ceea ce priveşte dosarele soluŃionate, din totalul de 8.248 dosare, cele mai multe, 

respectiv un procent de 36,23% se regăsesc în cadrul SecŃiei I civilă,  urmată de SecŃia a II-a 
civilă, de contencios administrativ şi fiscal ( 33,62% din total dosare soluŃionate) şi SecŃia 
penală cu o  pondere de 30,14% din volumul total. 

 

SecŃia Număr dosare soluŃionate Pondere din numărul total 
de dosare soluŃionate 

 2021 2020 2019 2021 2020 2019 
Penală 2.486 2.207 2.305 30,14% 31,88% 32,73% 
I civilă 2.989 2.121 1.816 36,23% 30,64% 25,78% 
a II-a civilă, de 
contencios 
administrativ şi fiscal 

2.773 2.594 2.921 33,62% 37,47% 41,48% 

 8.248 6.922 7.042 100% 100% 100% 
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Dinamica activităŃii anuale a secŃiilor specializate 
 

Complementar indicatorilor de volum pe anul 2021, compararea acestora cu cei 
înregistraŃi în ultimul an anterior relevă următoare dinamică a activităŃii anuale a secŃiilor 
specializate: 
 
SecŃia penală şi pentru cauze de minori şi familie 

 
1. Creşterea numărului cauzelor aflate pe rol (stoc anterior + intrate) – 2.982, cu un 

procent cu 4,88% mai mare faŃă de anul 2020, când s-a înregistrat un volum total de dosare de 
2.843. 

 
2. Creşterea numărului de dosare intrate în cursul anului 2021  de la 2.175 în anul 

2020 la 2.344  în 2021 , cu un procent cu 7,77% mai mare faŃă de anul 2020. 
 
3. Creşterea numărului dosarelor soluŃionate cu un procent de 12,64% faŃă de anul 

2020, respectiv de la 2.207 în 2020 la 2.486 în 2021. 
 
4. Scăderea stocului final de dosare – 496 în 2021 faŃă de 636 în 2020, scăderea 

procentuală fiind de 22,01%, proporŃia stocului de dosare  rămas spre soluŃionare din volumul 
total de cauze fiind de 16,63 % în 2021 faŃă de 22,37% în 2020 şi 22,39% în 2019. 
 
SecŃia I Civilă 

 
1. Creşterea numărului cauzelor aflate pe rolul instanŃei (stoc anterior + intrate) – de la 

3.765 în 2020 la 4.250 în anul 2021, cu un procent cu 12,88% mai mare faŃă de anul 
2020. 
 

2. Creşterea numărului de cauze intrate – 2.587 în 2021, faŃă de 2.482 în 2020, 
reprezentând o creştere procentuală cu 4,23% faŃă de anul anterior. 

 
3. Creşterea numărului cauzelor soluŃionate cu un procent de 40,92% faŃă de anul 2020, 

respectiv de la 2.121 în 2020 la 2.989 în 2021. 
 
4. Scăderea stocului de dosare cu un procent de 23,29%, respectiv de la 1.644 în 2020 la 

1.261 în 2021, proporŃia stocului de dosare rămas spre soluŃionare din totalul de 
soluŃionat fiind de 29,67% în 2021 faŃă de 43,66% în 2020 şi 41,07% în 2019. 

 
5. Scăderea numărului cauzelor suspendate de la 118 dosare în 2020 la 113 dosare în 

2021, ceea ce reprezintă o scădere procentuală cu 4,23%. 
 

 
SecŃia a II-a Civilă, de contencios administrativ şi fiscal  

 
1. Creşterea volumului total de cauze (stoc + intrate) – 4.368, cu un procent cu 8,11% 

mai mare faŃă de anul 2020 când volumul total de cauze era de 4.040. 
 

2. Creşterea numărului de cauze intrate cu care a fost învestită instanŃa – 2.895, cu un 
procent de 32,31% mai mare faŃă de 2020 când numărul cauzelor nou înregistrate era 
de 2.188. 
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3. Creşterea cauzelor soluŃionate – 2.773 în comparaŃie cu anul 2020 când s-au 

soluŃionat 2.594 ceea ce reprezintă o creştere procentuală de 6,90%. 
 

4. Creşterea stocului final de dosare de la 1.446 de dosare la sfârşitul anului 2020 la 
1.595 dosare la finele anului 2021, creşterea procentuală fiind de 10,30%. 

 
5. Scăderea numărului de suspendate de la 158 dosare în 2020 la 101 în 2021, 

reprezentând o scădere de 36,07% faŃă de 2020. 
 

I.1.c. Volumul activităŃii pe stadii judiciare şi dinamica anuală 
 
SECTIA PENALĂ  
 
 Pe stadii procesuale, cel mai mare număr de dosare nou intrate în anul 2021 s-a 

înregistrat în apel. FaŃă de anul 2020, numărul total al dosarelor înregistrate  a crescut cu 169. 
În fond numărul dosarelor nou înregistrate a scăzut cu 26, iar în apel şi contestaŃii a crescut cu 
61, respectiv 136 dosare.  

 
2021 

Stadiul 
Cauzei 

Stoc 
anterior 

Intrate 
în 
cursul 
anului 

Total 
de 
soluŃionat 

SoluŃionate Stoc la 
sfârşit de an 
(cauze pe 
rol, 
neredactate) 
din care: 

Suspendate 

Fond 30 161 191 168 23 - 
Apel 555 1.418 1.973 1.535 438 - 
Recurs  1 3 4 4 - - 
ContestaŃii 52 762 814 779 35 - 
Total 638 2.344 2.982 2.486 496 - 

 
2020 

Stadiul 
Cauzei 

Stoc 
anterior 

Intrate 
în 
cursul 
anului 

Total 
de 
soluŃionat 

SoluŃionate Stoc la 
sfârşit de 
an (cauze 
pe rol, 
neredactate 
din care:) 

Suspendate 

Fond 53 187 240 212 28 - 
Apel 587 1.357 1.944 1.389 555 - 
Recurs  - 5 5 4 1 - 
ContestaŃii 28 626 654 602 52 - 
Total 668 2.175 2.843 2.207 636 - 
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FONDURI 
Stadiul 
Cauzei 

Stoc 
anterior 

Intrate 
în 
cursul 
anului 

Total 
de 
soluŃionat 

SoluŃionate Stoc la 
sfârşit de an 
(cauze pe 
rol, 
neredactate) 
din care: 

Suspendate 

2016 64 230 294 236 58 - 
2017 62 270 332 291 41 - 
2018 44 282 326 285 41 - 
2019 42 223 265 212 53 - 
2020 53 187 240 212 28 - 
2021 30 161 191 168 23 - 
tendinŃe -23 

-
43,39% 

-26 
-
13,90% 

-49 
-20,41% 

-44 
-20,75% 

-5 
-17,85% 

- 

 
APELURI 

Stadiul 
Cauzei 

Stoc 
anterior 

Intrate 
în 
cursul 
anului 

Total 
de 
soluŃionat 

SoluŃionate Stoc la 
sfârşit de an 
(cauze pe 
rol, 
neredactate) 
din care: 

Suspendate 

2016 514 1.353 1.867 1.401 466 2 
2017 474 1.558 2.032 1.455 577 16 
2018 586 1.558 2.144 1.644 500 - 
2019 502 1692 2194 1610 584 1 
2020 587 1357 1944 1389 555 - 
2021 555 1.418 1.973 1.535 438 - 
tendinŃe -32 

-5,45% 
+61 
+4,49% 

+29 
+1,49% 

+146 
+10,51% 

-117 
-21,08% 

 

 
RECURSURI 

Stadiul 
Cauzei 

Stoc 
anterior 

Intrate  
 

Total 
de 
soluŃionat 

SoluŃionate Stoc la 
sfârșit de an 
(cauze pe 
rol, 
neredactate) 
din care 

Suspendate 

2016 - 1 1 - 1 - 
2017 1 - 1 1 - - 
2018 - 1 1 1 - - 
2019 - 1 1 1 - - 
2020 - 5 5 4 1 - 
2021 1 3 4 4 - - 
tendinŃe +1 -2 

-40% 
-1 
-20% 

- - - 
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CONTESTAłII 
Stadiul 
cauzei 

Stoc 
anterior 

Intrate 
în 
cursul 
anului 

Total 
de 
soluŃionat 

SoluŃionate Stoc la 
sfârşit 
de an 
din 
care: 

Suspendate 

2016 149 617 766 664 102 - 
2017 102 605 707 686 21 - 
2018 21 564 585 560 25 - 
2019 25 485 510 482 28 - 
2020 28 626 654 602 52 - 
2021 52 762 814 779 35 - 
tendinŃe +24 

+85,71% 
+136 
+21,72% 

+160 
+24,46% 

+177 
+29,40% 

-17 
-
32,69% 

- 

 
 
SECłIA I CIVILĂ 
 

Pe stadii procesuale, volumul cel mai mare de activitate s-a înregistrat în calea de atac 
a apelului unde s-au înregistrat 2.199 cauze noi, faŃă de 2.072 înregistrate în anul precedent. În 
recurs, ponderea dosarelor nou înregistrate a înregistrat o uşoară scădere. (de la 334 dosare în 
2020 la 325 în 2021). Stocul dosarelor a scăzut în toate cele 3 faze procesuale, cu 8 dosare în 
fond, 299 în apel, respectiv 76 dosare în recurs. 

 
2021 

Stadiul 
procesu
al 

Stoc 
anterior 

Intrate 
în cursul 
anului 

Total de 
soluŃionat 

SoluŃio- 
nate 

Suspen-
date 

Stoc 
cauze 
fără 
suspen- 
date 

Stoc la sfârșit 
de an (cauze 
pe rol, 
suspendate, 
neredactate) 

Fond 11 63 74 71 - 3 3 
Apel  1.393 2.199 3.592 2.508 88 996 1.084 
Recurs 259 325 584 410 25 149 174 
Total 1.663 2.587 4.250 2.989 113 1.148 1.261 

 
2020 

Stadiul 
procesu
al 

Stoc 
anterior 

Intrate 
în 
cursul 
anului 

Total de 
soluŃionat 

SoluŃio
- 
nate 

Suspen-
date 

Stoc 
cauze 
fără 
suspen-
date 

Stoc la sfârșit 
de an (cauze 
pe rol, 
suspendate, 
neredactate) 

Fond 5 76 81 70 - 11 11 
Apel  961 2.072 3.033 1.650 90 1.293 1.383 
Recurs 317 334 651 401 28 222 250 
Total 1.283 2.482 3.765 2.121 118 1.526 1.644 
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FONDURI 
Stadiul 
Cauzei 

Stoc 
anterior 

Intrate în 
cursul 
anului 

Total 
de 
soluŃionat 

SoluŃionate Suspendate Stoc la 
sfârşit de an 
(cauze pe 
rol, 
suspendate, 
neredactate) 

2016 4 48 52 47 1 5 
2017 5 57 62 60 - 2 
2018 3 114 117 111 - 6 
2019 7 77 84 80 - 4 
2020 5 76 81 70 - 11 
2021 11 63 74 71 - 3 
tendinŃe +6 

+120% 
-13 
-17,10% 

-7 
-8,64% 

+1 
+1,42% 

- -8 
-72,72% 

 
APELURI 

Stadiul 
Cauzei 

Stoc 
anterior 

Intrate în 
cursul 
anului 

Total 
de 
soluŃionat 

SoluŃionate Suspendate Stoc la 
sfârşit de an 
(cauze pe 
rol, 
suspendate, 
neredactate) 

2016 786 1.312 2.098 1.462 71 636 
2017 645 1.349 1.994 1.281 88 713 
2018 721 1.387 2.108 1.316 70 792 
2019 803 1495 2298 1358 283 940 
2020 961 2.072 3.033 1.650 90 1.383 
2021 1.393 2.199 3.592 2.508 88 1.084 
tendinŃe +432 

+44,95% 
+127 
+6,12% 

+559 
+18,43% 

+858 
+52% 

-2 
-2,22% 

-299 
-21,61% 

 
RECURSURI 

Stadiul 
Cauzei 

Stoc 
anterior 

Intrate 
în 
cursul 
anului 

Total 
de 
soluŃionat 

SoluŃionate Suspendate Stoc la sfârşit 
de an (cauze 
pe rol, 
suspendate, 
neredactate) 

2016 166 171 337 228 41 109 
2017 116 147 263 173 35 90 
2018 91 349 440 143 126 297 
2019 299 401 700 378 35 322 
2020 317 334 651 401 28 250 
2021 259 325 584 410 25 174 
tendinŃe -58 

-18,29% 
-9 
-2,69% 

-67 
-10,29% 

+9 
+2,24% 

-3 
-10,71% 

-76 
-30,4% 
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SECTIA A II -A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL  
 

Numărul dosarelor intrate în anul 2021 este în creştere faŃă de anul 2020 în toate cele 
trei stadii procesuale, pe întreaga secŃie evidenŃiindu-se o creştere a volumului total de 
activitate cu 328 dosare faŃă de anul anterior. 

Stocurile de dosare rămase nesoluŃionate la sfârşitul anului în cele 3 faze procesuale  
sunt uşor crescute faŃă de anul anterior cu 13 dosare în fond, 57 în apel, respectiv 79 în recurs. 

 
2021 

Stadiul 
procesual 

Stoc 
anterior 

Intrate 
în 
cursul 
anului 

Total de 
soluŃionat 

SoluŃionate Suspendate Stoc cauze 
fără 
suspendate 

Stoc la 
sfârşit de an 
(cauze pe 
rol, 
suspendate, 
neredactate) 

Fond 162 360 522 351 21 150 171 
din care 

fonduri - 

Comisia  

de 

cercetare 

a averilor 

3 1 4 1 3 3 3 

Apel 282 582 864 538 29 297 326 
Recurs 1.029 1.953 2.982 1.884 51 1047 1.098 
Total 1.473 2.895 4.368 2.773 101 1497 1.595 

 
 
2020 

Stadiul 
procesual 

Stoc 
anterior 

Intrate 
în 
cursul 
anului 

Total de 
soluŃionat 

SoluŃionate Suspendate Stoc cauze 
fără 
suspendate 

Stoc la 
sfârşit de an 
(cauze pe 
rol, 
suspendate, 
neredactate) 

Fond 151 300 451 293 25 133 158 
din care 

fonduri - 

Comisia  

de 

cercetare 

a averilor 

2 2 4 - - 4 4 

Apel 349 464 813 544 23 246 269 
Recurs 1.352 1.424 2.776 1.757 110 909 1.019 
Total 1.852 2.188 4.040 2.594 158 1.288 1.446 
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FONDURI 
Stadiul 
Cauzei 

Stoc 
anterior 

Intrate 
în 
cursul 
anului 

Total 
de 
soluŃionat 

SoluŃionate Suspendate Stoc la sfârşit 
de an (cauze 
pe rol, 
suspendate, 
neredactate) 

2016 182 378 560 356 26 204 
2017 209 356 565 380 27 185 
2018 189 411 600 423 28 177 
2019 184 320 504 353 30 151 
2020 151 300 451 293 25 158 
2021 162 360 522 351 21 171 
tendinŃe +11 

+7,28% 
+60 
+20% 

+71 
+15,74% 

+58 
+19,79% 

-4 
-16% 

+13 
+8,22% 

 
APELURI 

Stadiul 
Cauzei 

Stoc 
anterior 

Intrate 
în cursul 
anului 

Total 
de 
soluŃionat 

SoluŃionate Suspendate Stoc la 
sfârşit de an 
(cauze pe 
rol, 
suspendate, 
neredactate) 

2016 410 734 1.144 743 27 401 
2017 397 803 1.200 839 24 361 
2018 358 670 1028 667 25 361 
2019 359 644 1003 655 29 348 
2020 349 464 813 544 23 269 
2021 282 582 864 538 29 326 
tendinŃe -67 

-19,19% 
+118 
+25,43% 

+51 
+6,27% 

-6 
-1,10% 

+6 
+26,08% 

+57 
+21,18% 

 
RECURSURI 

Stadiul 
Cauzei 

Stoc 
anterior 

Intrate 
în cursul 
anului 

Total 
de 
soluŃionat 

SoluŃionate Suspendate Stoc la 
sfârşit de an 
(cauze pe 
rol, 
suspendate, 
neredactate) 

2016 718 1.172 1.890 1271 65 619 
2017 637 1.775 2.412 1.415 63 997 
2018 1.009 2.042 3.051 1.715 246 1.336 
2019 1.355 1.895 3.250 1.913 114 1.337 
2020 1.352 1.424 2.776 1.757 110 1.019 
2021 1.029 1.953 2.982 1.884 51 1.098 
tendinŃe -323 

-23,89% 
+529 
+37,14% 

+206 
+7,42% 

+127 
+7,22% 

-59 
-53,63% 

+79 
+7,75% 
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I. 1. d. Volumul de activitate pe materii la Curtea de Apel ConstanŃa 
 SecŃia penală are alocate obiecte de judecată într-o singură materie, situaŃia pe 

această materie fiind aceeaşi ca cea referitoare la activitatea totală a secŃiei. 
Deşi numărul dosarelor înregistrate în anul 2021 a crescut cu 169 si implicit volumul 

total de dosare cu 139, datorită numărului mare de dosare soluŃionate, stocul de la sfârşitul 
anului 2021 a scăzut cu 140 de dosare, de altfel secŃia penală este singura secŃie din cadrul 
curŃii care a înregistrat gradul de eficienŃă foarte eficient raportat la întreaga activitate a anului 
2021. 

 
Anul Stoc Intrate Volum 

total de 
dosare 

SoluŃionate Stoc la 
sfârșit de an 
(cauze pe 
rol, 
neredactate), 
din care: 

Suspendate 

2016 727 2.201 2928 2301 627 2 
2017 639 2.433 3.072 2.433 639 16 
2018 651 2405 3056 2490 566 - 
2019 569 2401 2970 2305 665 1 
2020 668 2.175 2.843 2.207 636 - 
2021 638 2.344 2.982 2.486 493 - 
tendinŃe -30 

-4,49% 
+169 
+7,77% 

+139 
+4,88% 

+279 
+12,64% 

-140 
-22,01% 

- 

 
 

În SecŃia I Civilă, conform materiilor de judecată circumscrise obiectelor din ECRIS 
alocate, volumul şi dinamica activităŃii pe materii este următoarea: 
 
Volum pe materii: 
 
2021 
Materia Stoc 

anterior 
(dosare 
neredactate, 
amânate şi 
suspendate) 
la 
31.12.2020 

Intrate 
în 
cursul 
anului 

Total de 
soluŃionat 

SoluŃionate 
(Hotărâri 
finale 
închise 
1.01.2021-
31.12.2021) 

Suspendate Stoc  
(dosare 
neredactate, 
amânate, 
suspendate) 
la 
31.12.2021 

Civil 383 599 982 651 28 331 
Minori şi 
familie 

3 69 72 46 2 26 

Litigii de 
muncă 

224 488 712 444 34 268 

Asigurări 
sociale 

1.053 1.431 2.484 1.848 49 636 

Proprietate 
intelectuală 

- - - - - - 

Total 1.663 2.587 4.250 2.989 113 1.261 
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2020 
Materia Stoc 

anterior 
(dosare 
neredactate, 
amânate şi 
suspendate) 
la 
31.12.2019 

Intrate 
în 
cursul 
anului 

Total de 
soluŃionat 

SoluŃionate 
(Hotărâri 
finale 
închise 
1.01.2020-
31.12.2020) 

Suspendate Stoc  
(dosare 
neredactate, 
amânate, 
suspendate) 
la 
31.12.2020 

Civil 516 496 1.012 637 42 375 
Minori şi 
familie 

19 23 42 39 1 3 

Litigii de 
muncă 

221 407 628 406 35 222 

Asigurări 
sociale 

527 1.555 2.082 1.038 40 1.044 

Proprietate 
intelectuală 

- 1 1 1 - - 

Total 1.283 2.482 3.765 2.121 118 1.644 
 
 
Dinamica activităŃii pe materii  
 

Analizând evoluŃia volumului de activitate pe materii, se constată că în materia 
asigurări sociale s-a înregistrat cel mai mare număr de dosare înregistrate, 1.431 dosare, în 
scădere totuşi faŃă de anul 2020 când s-au înregistrat 1.555 iar în celelate trei materii s-a 
înregistrat o creştere a numărului dosarelor înregistrate cu 46 în materia dreptul familiei, 81 în 
litigii de muncă şi 103 dosare în civil, cu toate acestea stocul rămas spre soluŃionare la 
sfârşitul anului este mult diminuat faŃă de sfârşitul anului 2020 datorita numărului mare al 
dosarelor soluŃionate (2.989 dosare soluŃionate în toate materiile în 2021 faŃă de 2.121 în 
2020, de altfel gradul de eficienŃă înregistrat la indicatorul rata de soluŃionare a dosarelor fiind 
foarte eficient în anul 2021). 

 
 În materia dreptului familiei: 

Anul Stoc Intrate Volum 
total de 
dosare 

SoluŃionate Stoc la 
sfârșit de an 
(cauze pe 
rol, 
suspendate, 
neredactate), 
din care: 

Suspendate 

2016 26 46 72 49 23 5 
2017 24 40 64 54 10 4 
2018 10 35 45 30 15 5 
2019 15 40 55 36 19 1 
2020 19 23 42 39 3 1 
2021 3 69 72 46 26 2 
tendinŃe -16 

-84,21% 
+46 
+200% 

+30 
+71,42% 

+7 
+17,94% 

+23 
+766,66% 

+1 
+100% 
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În materia litigiilor de muncă:  
Anul Stoc Intrate Volum 

total de 
dosare 

SoluŃionate Stoc la sfârșit 
de an (cauze pe 
rol, suspendate, 
neredactate), 
din care: 

Suspendate 

2016 402 471 873 596 277 55 
2017 281 447 728 449 279 53 
2018 285 445 730 443 287 30 
2019 294 449 743 526 217 34 
2020 221 407 628 406 222 35 
2021 224 488 712 444 268 34 
tendinŃe +3 

+1,35% 
+81 
+19,90% 

+84 
+13,37% 

+38 
+9,35% 

+46 
+20,72% 

-1 
-2,85% 

 
În materia asigurărilor sociale: 

Anul Stoc Intrate Volum 
total de 
dosare 

SoluŃionate Stoc la sfârșit de 
an (cauze pe rol, 
suspendate, 
neredactate), din 
care: 

Suspendate 

2016 320 658 978 732 246 16 
2017 250 656 906 652 254 27 
2018 255 682 937 599 338 19 
2019 339 846 1.185 665 520 213 
2020 527 1.555 2.082 1.038 1.044 40 
2021 1.053 1.431 2.484 1.848 636 49 
tendinŃe +526 

+99,81% 
-124 
-7,97% 

+402 
+19,30% 

+810 
+78,03% 

-408 
-39,08% 

+9 
+22,5% 

 
În materie civilă (fără dreptul familiei, conflicte de muncă şi asigurări sociale): 

 Anul Stoc Intrate Volum 
total de 
dosare 

SoluŃionate Stoc la sfârșit de 
an (cauze pe rol, 
suspendate, 
neredactate), din 
care: 

Suspendate 

2016 208 356 564 360 204 37 
2017 211 409 620 358 262 39 
2018 265 688 953 498 455 142 
2019 461 637 1098 588 510 70 
2020 516 496 1.012 637 375 42 
2021 383 599 982 651 331 28 
tendinŃe -133 

-25,77% 
+103 
+20,76% 

-30 
-2,96% 

+14 
+2,19% 

-44 
-11,73% 

-14 
-33,33% 
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În materia proprietăŃii intelectuale: 
Anul Stoc Intrate Volum 

total de 
dosare 

SoluŃionate Stoc la sfârșit de 
an (cauze pe rol, 
suspendate, 
neredactate), din 
care: 

Suspendate 

2017 - 1 1 1 - - 
2018 - - - - - - 
2019 - 1 1 1 - - 
2020 - 1 1 1 - - 
2021 - - - - - - 

 
Volumul activităŃii pe materii şi stadii procesuale 
 

2021 
Stadiul 
procesual 

Materia Stoc 
anterior 
(dosare 
neredactate, 
amânate şi 
suspendate) 
la 31.12.2020 

Intrate 
în 
cursul 
anului 

Total 
de 
soluŃio-
nat 

SoluŃionate 
(Hotărâri 
finale 
închise 
1.01.2021-
31.12.2021) 

Stoc  
(dosare 
neredactate, 
amânate, 
suspendate) 
la 31.12.2021 
din care: 

Suspen
date 

Civil 3 44 47 44 3 - 
Minori şi 
familie 

- 7 7 7 - - 

Litigii de 
muncă 

8 10 18 18 - - 

 
 
 
Fonduri 

Asigurări 
sociale 

- 2 2 2 - - 

Total  11 63 74 71 3 - 
 
Stadiul 
procesual 

Materia Stoc anterior 
(dosare 
neredactate, 
amânate şi 
suspendate) 
la 31.12.2020 

Intra
te în 
cursu
l 
anulu
i 

Total 
de 
soluŃio-
nat 

SoluŃionate 
(Hotărâri 
finale 
închise 
1.01.2021-
31.12.2021) 

Stoc  
(dosare 
neredactate, 
amânate, 
suspendate) 
la 31.12.2021 
din care: 

Suspen
date 

Civil 142 252 394 223 171 12 
Minori şi 
familie 

1 50 51 30 21 1 

Litigii de 
muncă 

204 472 676 417 259 27 

 
 
 
Apeluri 

Asigurări 
sociale 

1.046 1.425 2.471 1.838 633 48 

 Propr. 
Intelectua
lă 

      

Total  1.393 2.199 3.592 2.508 1.084 88 
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Stadiul 
procesual 

Materia Stoc anterior 
(dosare 
neredactate, 
amânate şi 
suspendate) 
la 31.12.2020 
 

Intr
ate 
în 
curs
ul 
anul
ui 

Total de 
soluŃionat 

SoluŃionate 
(Hotărâri 
finale 
închise 
1.01.2021-
31.12.2021) 

Stoc  
(dosare 
neredactate, 
amânate, 
suspendate) 
la 
31.12.2021 
din care: 

Suspen
date 

Civil 238 303 541 384 157 16 
Minori şi 
familie 

2 12 14 9 5 1 

Litigii de 
muncă 

12 6 18 9 9 7 

 
 
 
Recursuri 

Asigurări 
sociale 

7 4 11 8 3 1 

Total  259 325 584 410 174 25 
 
 
 
Volumul activităŃii pe materii şi stadii procesuale 

 
2020 

Stadiul 
procesual 

Materia Stoc 
anterior 
(dosare 
neredactate, 
amânate şi 
suspendate) 
la 31.12.2019 
 

Intrate 
în 
cursul 
anului 

Total 
de 
soluŃio
nat 

SoluŃionate 
(Hotărâri 
finale 
închise 
1.01.2020-
31.12.2020) 

Stoc  
(dosare 
neredactate, 
amânate, 
suspendate) 
la 
31.12.2020 
din care: 

Sus-
penda
te 

Civil 5 31 36 33 3 - 
Minori şi 
familie 

- 6 6 6 - - 

Litigii de 
muncă 

- 36 36 28 8 - 

 
 
 
Fonduri 

Asigurări 
sociale 

- 3 3 3 - - 

Total  5 76 81 70 11 - 
 
 
Stadiul 
procesual 

Materia Stoc 
anterior 
(dosare 
neredactate, 
amânate şi 
suspendate) 
la 31.12.2019 

Intrate 
în 
cursul 
anului 

Total 
de 
soluŃio
nat 

SoluŃionate 
(Hotărâri 
finale 
închise 
1.01.2020-
31.12.2020) 

Stoc  
(dosare 
neredactate, 
amânate, 
suspendate) 
la 31.12.2020 
din care: 

Sus-
penda
te 

Civil 216 159 375 234 141 21  
 
 

Minori şi 
familie 

10 9 19 18 1 - 
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Litigii de 
muncă 

209 359 568 367 201 29 Apeluri 

Asigurări 
sociale 

526 1.544 2.070 1.030 1.040 40 

 Propr. 
intelectua
lă 

- 1 1 1 - - 

Total  961 2.072 3.033 1.650 1.383 90 
 
 
Stadiul 
procesual 

Materia Stoc anterior 
(dosare 
neredactate, 
amânate şi 
suspendate) 
la 31.12.2019 
 

Intrate 
în 
cursul 
anului 

Total 
de 
soluŃio
nat 

SoluŃionate 
(Hotărâri 
finale 
închise 
1.01.2020-
31.12.2020) 

Stoc  
(dosare 
neredactate, 
amânate, 
suspendate) 
la 31.12.2020 
din care: 

Sus-
pen
date 

Civil 295 306 601 370 231 21 
Minori şi 
familie 

9 8 17 15 2 1 

Litigii de 
muncă 

12 12 24 11 13 6 

 
 
 
Recursuri 

Asigurări 
sociale 

1 8 9 5 4 - 

Total  317 334 651 401 250 28 
 
SecŃia a II - a Civilă, de contencios administrativ şi fiscal 

Volumul de activitate la nivelul secției și pe materii, în anul 2021, se prezintã dupã 
cum urmeazã: 
 
Volum pe materii: 
 
2021 

Materia Stoc 
anterior 
(dosare 
neredactate, 
amânate şi 
suspendate) 
la 
31.12.2020 

Intrate 
în 
cursul 
anului 

Total de 
soluționat 

Soluționate 
(Hotărâri 
finale 
închise) 
1.01.2021-
31.12.2021 

Suspendate Stoc  
(dosare 
neredactate, 
amânate, 
suspendate) 
la 
31.12.2021 

Litigii cu 
profesioniștii 

408 584 992 647 31 345 

Contencios 
administrativ 

885 1.933 2.818 1.762 55 1.056 

Faliment 173 365 538 351 14 187 
Maritim-
fluvial 

7 13 20 13 1 7 

Total 1.473 2.895 4.368 2.773 101 1.595 
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2020 

 
 
Dinamica activităŃii pe materii: 
 

Analizând situaŃia pe materii se constată o creştere a numărului de dosare nou 
înregistrate în 3 din cele 4 materii aferente secŃiei, cu excepŃia materiei maritim-fluvial la care 
numărul dosarelor intrate a scăzut cu doar 7 dosare, creşterea pe ansamblul secŃiei fiind de 
707 dosare nou înregistrate. 

Cea mai mare creştere a dosarelor înregistrate s-a înregistrat în materia contencios 
administrativ - 1933, cu 574 mai multe dosare faŃă de anul 2020. 

În materia litigii cu profesioniştii, s-a înregistrat o creştere a dosarelor noi cu 104 mai 
multe decât în anul 2020 iar în materia faliment cu doar 36 dosare mai multe faŃă de 2020. 

Totodata, numarul dosarelor soluŃionate a crescut de la 2.594 în anul 2020 la 2.773 în 
anul 2021. 

 
În materia litigiilor cu profesioniştii: 

Anul Stoc Intrate Volum 
total de 
dosare 

SoluŃionate Stoc la 
sfârșit de an 
(cauze pe 
rol, 
suspendate, 
neredactate), 
din care: 

Suspendate 

2016 225 423 648 398 250 20 
2017 255 518 773 565 208 21 
2018 210 712 922 370 552 205 
2019 558 637 1195 670 525 69 
2020 533 480 1013 614 399 57 
2021 408 584 992 647 345 31 
TendinŃe -125 

-23,45% 
+104 
+21,66% 

-21 
-2,07% 

+33 
+5,37% 

-54 
-13,53% 

-26 
-45,61% 

 

Materia Stoc 
anterior 
(dosare 
neredactate, 
amânate şi 
suspendate) 
la 
31.12.2019 

Intrate 
în 
cursul 
anului 

Total de 
soluționat 

Soluționate 
(Hotărâri 
finale 
închise) 
1.01.2020-
31.12.2020 

Suspendate Stoc  
(dosare 
neredactate, 
amânate, 
suspendate) 
la 
31.12.2020 

Litigii cu 
profesioniștii 

533 480 1.013 614 57 399 

Contencios 
administrativ 

1.062 1.359 2.421 1.546 82 875 

Faliment 249 329 578 413 18 165 
Maritim-
fluvial 

8 20 28 21 1 7 

Total 1.852 2.188 4.040 2.594 158 1.446 
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În materia contenciosului administrativ şi fiscal: 
Anul Stoc Intrate Volum 

total de 
dosare 

SoluŃionate Stoc la sfârșit 
de an (cauze 
pe rol, 
suspendate, 
neredactate), 
din care: 

Suspendate 

2016 743 1.309 2.052 1.312 740 79 
2017 752 1.959 2.711 1.587 1.124 82 
2018 1.135 1.895 3.030 1.941 1.089 81 
2019 1.104 1.697 2.801 1.744 1.057 91 
2020 1.062 1.359 2.421 1.546 875 82 
2021 885 1.933 2.818 1.762 1.056 55 
tendinŃe -177 

-16,66% 
+574 
+42,23% 

+397 
+16,39% 

+216 
+13,97% 

+181 
+20,68% 

-27 
-32,92% 

 
În materia maritim fluvial: 

Anul Stoc Intrate Volum 
total de 
dosare 

SoluŃionate Stoc la sfârșit 
de an (cauze pe 
rol, 
suspendate, 
neredactate), 
din care: 

Suspendate 

2016 14 17 31 19 12 1 
2017 12 17 29 16 13 1 
2018 13 15 28 15 13 2 
2019 14 14 28 20 8 - 
2020 8 20 28 21 7 1 
2021 7 13 20 13 7 1 
tendinŃe -1 

-12,5% 
-7 
-35% 

-8 
-28,57% 

-8 
-38,09% 

- - 

 
În materia faliment:  

Anul Stoc Intrate Volum 
total de 
dosare 

SoluŃionate Stoc la sfârșit 
de an (cauze 
pe rol, 
suspendate, 
neredactate), 
din care: 

Suspendate 

2016 328 535 863 641 222 18 
2017 224 440 664 466 198 10 
2018 198 501 699 479 220 11 
2019 222 511 733 487 246 13 
2020 249 329 578 413 165 18 
2021 173 365 538 351 187 14 
tendinŃe -76 

-30,52% 
+36 
+10,94% 

-40 
-6,92% 

-62 
-15,01% 

+22 
+13,33% 

-4 
-22,22% 
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Volumul activităŃii pe materii şi stadii procesuale 
 
 2021 

 
 
 
Stadiul 
procesual 

Materia Stoc 
anterior 
(dosare 
neredactate, 
amânate şi 
suspendate) 
la 31.12.2020 

Intrate 
în 
cursul 
anului 

Total 
de 
soluŃio
nat 

SoluŃionate 
(Hotărâri 
finale 
închise 
1.01.2021-
31.12.2021) 

Stoc  
(dosare 
neredactate, 
amânate, 
suspendate) 
la 31.12.2021 
din care: 

Sus-
pendate 

Cont. 
administr
ativ 

3 35 38 30 8 - 

Maritim 
fluvial 

6 6 12 8 4 1 

Litigii cu 
profesioni
ştii 

131 226 357 208 149 22 

 
 
 
Apeluri 

Faliment 142 315 457 292 165 6 
Total  282 582 864 538 326 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stadiul 
procesual 

Materia Stoc 
anterior 
(dosare 
neredactate, 
amânate şi 
suspendate) 
la 31.12.2020 

Intrate 
în 
cursul 
anului 

Total 
de 
soluŃio
nat 

SoluŃionate 
(Hotărâri 
finale 
închise 
1.01.2021-
31.12.2021) 

Stoc  
(dosare 
neredactate, 
amânate, 
suspendate) 
la 31.12.2021 
din care: 

Sus-
pendate 

Cont. 
administr
ativ 

153 296 449 284 165 20 

Maritim 
fluvial 

- 1 1 1 - - 

Litigii cu 
profesioni
ştii 

8 60 68 64 4 - 

 
 
 
Fonduri 

Faliment 1 3 4 2 2 1 
Total  162 360 522 351 171 21 
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Stadiul 
procesual 

Materia Stoc anterior 
(dosare 
neredactate, 
amânate şi 
suspendate) 
la 31.12.2020 

Intrate 
în 
cursul 
anului 

Total 
de 
soluŃio
nat 

SoluŃionate 
(Hotărâri 
finale 
închise 
1.01.2021-
31.12.2021) 

Stoc  
(dosare 
neredactate, 
amânate, 
suspendate) 
la 31.12.2021 
din care: 

Sus-
pen
date 

Cont. 
administr
ativ 

729 1.602 2.331 1.448 883 35 

Maritim 
fluvial 

1 6 7 4 3 - 

Litigii cu 
profesioni
ştii 

269 298 567 375 192 9 

 
 
 
Recursuri 

Faliment 30 47 77 57 20 7 
Total  1.029 1.953 2.982 1.884 1.098 51 
 
2020 

 
Stadiul 
procesual 

Materia Stoc anterior 
(dosare 
neredactate, 
amânate şi 
suspendate) 
la 31.12.2019 
 

Intrate 
în 
cursul 
anului 

Total 
de 
soluŃio
nat 

SoluŃionate 
(Hotărâri 
finale 
închise 
1.01.2020-
31.12.2020) 

Stoc  
(dosare 
neredactate, 
amânate, 
suspendate) 
la 31.12.2020 
din care: 

Sus-
pen
date 

Cont. 
administr
ativ 

4 8 12 9 3 - 

Maritim 
fluvial 

6 17 23 17 6 1 

Stadiul 
procesual 

Materia Stoc anterior 
(dosare 
neredactate, 
amânate şi 
suspendate) 
la 31.12.2019 
 

Intrate 
în 
cursul 
anului 

Total 
de 
soluŃio
nat 

SoluŃionate 
(Hotărâri 
finale 
închise 
1.01.2020-
31.12.2020) 

Stoc  
(dosare 
neredactate, 
amânate, 
suspendate) 
la 31.12.2020 
din care: 

Sus-
pen
date 

Cont. 
administr
ativ 

142 240 382 233 149 25 

Maritim 
fluvial 

- - - - - - 

Litigii cu 
profesioni
ştii 

9 59 68 60 8 - 

 
 
 
Fonduri 

Faliment - 1 1 - 1 - 
Total  151 300 451 293 158 25 
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Litigii cu 
profesioni
ştii 

136 159 295 172 123 14 

Faliment 203 280 483 346 137 8 
        
Total  349 464 813 544 269 23 
 
Stadiul 
procesual 

Materia Stoc anterior 
(dosare 
neredactate, 
amânate şi 
suspendate) 
la 31.12.2019 
 

Intrate 
în 
cursul 
anului 

Total 
de 
soluŃio
nat 

SoluŃionate 
(Hotărâri 
finale 
închise 
1.01.2020-
31.12.2020) 

Stoc  
(dosare 
neredactate, 
amânate, 
suspendate) 
la 31.12.2020 
din care: 

Sus-
pen
date 

Cont. 
administr
ativ 

916 1.111 2.027 1.304 723 57 

Maritim 
fluvial 

2 3 5 4 1 - 

Litigii cu 
profesioni
ştii 

388 262 650 382 268 43 

 
 
 
Recursuri 

Faliment 46 48 94 67 27 10 
Total  1.352 1.424 2.776 1.757 1.019 110 
 
 
 

I.2. Încărcătura pe judecător şi pe scheme la Curtea de Apel Constanţa şi la 
instanţele din circumscripţie 
 

Volumul de activitate pe fiecare judecãtor este dat în primul rând de numãrul dosarelor 
rulate și soluționate, precum și de numãrul hotãrârilor redactate. În afara activitãții de 
judecatã, unii dintre judecãtori au îndeplinit ºi alte activitãți, non judiciare, care deși nu au fost 
evidențiate în programele de statisticã sunt de naturã a influența încãrcãtura și, implicit, 
efortul pe care judecãtorii îl depun zi de zi în realizarea sarcinilor impuse (întocmirea 
referatelor și minutelor aferente întâlnirilor de practicã neunitarã, prezentarea practicii de 
casare, participãri în comisii de concurs, activitãți de verificare și control în ceea ce privește 
repartizarea aleatorie a cauzelor și compartimentele de executãri civile, întocmirea de rapoarte 
la solicitarea inspecției judiciare etc.). 
 

În rapoartele statistice, încărcătura pe judecător poate fi examinată sub forma 
încărcăturii pe judecător (posturi efectiv ocupate) sau ca încărcătură pe post de judecător 
prevăzut în schema de personal. 

Încărcătura pe judecător reflectă numărul de dosare pe care l-a avut de soluŃionat un 
judecător în perioada de referinŃă şi se calculează prin raportarea numărului total de dosare la 
numărul mediu al posturilor efectiv ocupate în anul 2018 aşa cum acesta a fost determinat de 
aplicaŃia Statis. (număr de judecători care au funcŃionat efectiv la instanŃă). 

Încărcătura pe schemă se determină prin raportarea volumului de activitate la 
numărul total de posturi prevăzut în statele de funcŃii ale instanŃelor. 
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La calculul încărcăturii pe judecător s-a Ńinut seama nu numai de numărul de cauze 
deduse judecăŃii, ci şi de specificul instanŃei de control judiciar, fiind avute în vedere cele trei 
stadii procesuale (fond, apel, recurs), dosarele de apel, recurs  sau contestaŃii în materie penală 
fiind contabilizate în încărcătura aferentă fiecărui judecător dintre cei doi sau trei membri ai 
completului de judecată. 

Schema posturilor pentru anul 2021 la Curtea de Apel ConstanŃa a fost de 43 posturi, 
iar media posturilor de judecător ocupate pe parcursul anului a fost de 33,3 conform aplicaŃiei 
Statis, care a considerat lipsă şi perioadele în care judecătorii s-au aflat în concediu de odihnă. 

MagistraŃii CurŃii de Apel Constanta au avut pe rol în anul 2021 un număr de 11.600 
cauze faŃă de 10.648 cauze în anul 2020, din care 787 fonduri faŃă de 772 fonduri în  2020, 
6.429 apeluri faŃă de 5.790 apeluri în 2020, 3.570 recursuri faŃă de 3.432 recursuri în 2020  şi 
787 contestaŃii în materie penală faŃă de 654 în 2020.  

În raport de aceste date şi Ńinând cont că dosarul în apel a revenit pe rol unui număr de 
2 sau 3 judecători (având în vedere că apelurile înregistrate in perioada 23.07.2018 -
15.10.2018, sunt judecate de un complet format din 3 judecători), cel în recurs unui număr de 
3 judecători, iar dosarul aflat în contestaŃie în materie penală, începând cu data de 23.07.2018 
a revenit pe rol unui complet format din 2 judecători, pană la această dată  fiind judecat de  un 
complet format dintr-un singur judecător, rezultă un volum de activitate adiŃionat de 30.203 
de cauze însumate pe rolul tuturor judecătorilor faŃă de 25.505 în anul 2020.  

În consecinŃă, la Curtea de Apel ConstanŃa, încărcătura adiŃionată pe schemă în anul 
2021 a fost de 702,4 cauze/post de judecător  faŃă de 622,1 în 2020, iar cea pe judecător 
efectiv prezent a fost de 907,0 cauze/judecător  faŃă de 722,5 în 2020.  

În raport de numărul real de cauze de soluŃionat, de 11.600 dosare, rezultă o 
încărcătură de 269,8 dosare/post de judecător faŃă de 259,7 în 2020, respectiv o încărcătură 
de 348,3 dosare/judecător prezent faŃă de 301,6 în 2020.  

Media naŃională pe anul 2021 a încărcăturii adiŃionate pe schemă la nivelul curŃilor 

de apel a fost de  580,2 dosare/post judecător faŃă de 465,8 în 2020 iar cea pe judecător 
efectiv prezent de 666,4 faŃă de 523,1 în 2020.  

Totodată, în raport de numărul real de dosare aflate pe rol, media naŃională pe 
schemă este  de 231,1 dosare/post de judecător faŃă de  202,5 în 2020 iar media naŃională 
pe judecător prezent este de 265,4 dosare faŃă de 227,5 dosare în 2020. 

FaŃă de numărul dosarelor intrate, la Curtea de Apel ConstanŃa, încărcătura de 
dosare pe judecător pe schemă a fost de 182 dosare/post judecător în anul 2021  faŃă de 167 în 
2020 iar pe judecător efectiv prezent de 235,0 dosare faŃă de 193,9 în 2020. 

Media naŃională pe anul 2021 a încărcăturii pe schemă a dosarelor intrate este 165,6 
dosare/post de judecător faŃă de 139,1 în anul 2020 iar media naŃională în raport de posturile 
efectiv ocupate este 190,1 dosare intrate/judecător efectiv prezent faŃă de 156,2 în 2020. 

Concluzionând, atât din din punct de vedere al încărcăturii pe schemă cât şi al 
încărcăturii efective, Curtea de Apel ConstanŃa se situează peste media naŃională în ceea 
ce priveşte volumul de cauze pe judecător, respectiv pe locul 3 din punct de vedere al 
dosarelor intrate pe judecător prezent şi pe schemă iar din punct de vedere al volumului 
efectiv de activitate, pe locul 2 pe judecător prezent şi pe locul 3 pe judecător pe schemă. 

Totodată, din punct de vedere al încărcăturii adiŃionate pe judecător, Curtea de Apel 
ConstanŃa se situează pe locul 2 pe judecător prezent şi pe locul 3 pe judecător pe schemă. 

 
Conform rapoartelor statistice comunicate de Consiliul Superior al Magistraturii, 

încărcătura pe judecător la nivelul CurŃii de Apel ConstanŃa şi al instanŃelor din 
circumscripŃie, integrată datelor colectate cu privire la celelalte curŃi de apel în anul 2021 şi 
cel anterior, se prezintă astfel: 
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2021 

Volum activitate Încărcătura pe schemă 
raportata la: 

Încărcătura pe 
judecător raportata la: 

Volum de 
activitate 

Volum de 
activitate 

 
Instanţa 

 
In-
trate Efectiv Adiţi-

onat 

 
Total 
soluţio
nate 

 
Sche 
mă 
post
uri 

 
Efec-
tiv 
ocupa 
te 

 
In-
trate Efectiv Adiţio- 

nat 

 
In-
trate Efectiv Adiţi-

onat 
Curtea 
de Apel 
ALBA 
IULIA 

7141 9881 26023 6902 50 40,4 142,8 197,6 520,5 176,8 244,6 644,1 

Curtea 
de Apel 
BACAU 

5327 7058 17897 5241 38 31,6 140,2 185,7 471,0 168,6 223,4 566,4 

Curtea 
de Apel 
BRASOV 

5489 6979 17935 5282 41 36,8 133,9 170,2 437,4 149,2 189,6 487,4 

Curtea 
de Apel 
BUCU-
RESTI 

42046 69736 163808 39156 218 204,7 192,9 319,9 751,4 205,4 340,7 800,2 

Curtea 
de Apel 
CLUJ 

9976 12117 31103 9379 63 58,8 158,3 192,3 493,7 169,7 206,1 529 

Curtea 
de Apel 
CONSTA
NTA 

7826 11600 30203 8248 43 33,3 182,0 269,8 702,4 235 348,3 907 

Curtea 
de Apel 
CRAIOVA 

14679 18611 49102 15119 99 85,1 148,3 188,0 496,0 172,5 218,7 577 

Curtea 
de Apel 
GALATI 

7735 9425 23596 7462 46 37,3 168,2 204,9 513,0 207,4 252,7 632,6 

Curtea 
de Apel 
IASI 

6640 8815 22272 6685 44 39,7 150,9 200,3 506,2 167,3 222 561 

Curtea 
de Apel 
ORADEA 

5397 7026 18235 5328 39 36,4 138,4 180,2 467,6 148,3 193 501 

Curtea 
de Apel 
PITESTI 

11459 14764 37757 10831 42 35,3 272,8 351,5 899,0 324,6 418,2 1069,6 

Curtea 
de Apel 
PLOIESTi 

9900 13408 35337 9310 57 41,8 173,7 235,2 619,9 236,8 320,8 845,4 

Curtea 
de Apel 
SUCEAV
A 

6487 8114 21263 5749 47 36,6 138,0 172,6 452,4 177,2 221,7 581 

Curtea 
de Apel 
TARGU 
MURES 

3673 4549 11842 3449 33 31 111,3 137,8 358,8 118,5 146,7 382 

Curtea 
de Apel 
TIMISOA
RA 

9978 12608 32627 10298 62 57,3 160,9 203,4 526,2 174,1 220 569,4 
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Curtea 
Militara 
de Apel 
BUCU-
RESTI 

215 260 613 223 8 3,7 26,9 32,5 76,6 58,1 70,3 165,7 

 
153968 214951 539613 148662 930 809,8 165,6 231,1 580,2 190,1 265,4 666,4 

 

 
2020 

Volum activitate Încărcătura pe schemă 
raportata la: 

Încărcătura pe judecător 
raportata la: 

Volum de 
activitate 

Volum de activitate 

 
InstanŃa 

 
Intrate 

Efectiv AdiŃion
at 

 
Total 
soluŃio 
nate 

 
Sche 
mă 
postu
ri 

 
Efec 
tiv 
ocupa 
te 

 
Intrate 

Efectiv AdiŃio 
nat 

 
Intrat
e Efectiv AdiŃio 

nat 
Curtea de 
Apel 
ALBA 
IULIA 

6289 9261 22170 6534 50 40,1 125,8 185,2 443,4 156,8 230,9 552,9 

Curtea de 
Apel 
BACAU 

4647 6455 15133 4744 38 32,7 122,3 169,9 398,2 142,1 197,4 462,8 

Curtea de 
Apel 
BRASOV 

4659 6014 14230 4536 41 35,9 113,6 146,7 347,1 129,8 167,5 396,4 

Curtea de 
Apel 
BUCU 
RESTI 

35815 62173 136278 34715 212 207,7 168,9 293,3 642,8 172,4 299,3 656,1 

Curtea de 
Apel CLUJ 

8193 10381 24382 8250 65 60,9 126,0 159,7 375,1 134,5 170,5 400,4 

Curtea de 
Apel 
CONSTAN
TA 

6845 10648 25505 6922 41 35,3 167,0 259,7 622,1 193,9 301,6 722,5 

Curtea de 
Apel 
CRAIOVA 

13545 16445 39434 12542 99 81,5 136,8 166,1 398,3 166,2 201,8 483,9 

Curtea de 
Apel 
GALATI 

5990 7611 17811 5958 46 39,6 130,2 165,5 387,2 151,3 192,2 449,8 

Curtea de 
Apel IASI 

6047 8353 20064 6213 44 39,9 137,4 189,8 456,0 151,6 209,3 502,9 

Curtea de 
Apel 
ORADEA 

4919 6337 14820 4722 39 36,9 126,1 162,5 380,0 133,3 171,7 401,6 

Curtea de 
Apel 
PITESTI 

7520 11414 24871 8170 42 36,3 179,0 271,8 592,2 207,2 314,4 685,2 

Curtea de 
Apel 
PLOIESTI 

7551 10559 25044 7089 57 44,5 132,5 185,2 439,4 169,7 237,3 562,8 

Curtea de 
Apel 
SUCEAVA 

5375 6968 16460 5354 47 38,8 114,4 148,3 350,2 138,5 179,6 424,2 
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Curtea de 
Apel 
TARGU 
MURES 

2985 4004 9478 3136 34 32,7 87,8 117,8 278,8 91,3 122,4 289,8 

Curtea de 
Apel TIMI- 
SOARA 

8089 10494 24718 7893 62 56,8 130,5 169,3 398,7 142,4 184,8 435,2 

Curtea 
Militara de 
Apel 
BUCU 
RESTI 

175 214 455 170 8 4 21,9 26,8 56,9 43,8 53,5 113,8 

 
128644 187331 430853 126948 925 823,6 139,1 202,5 465,8 156,2 227,5 523,1 

 

 
SECłII 
 
2021 

Încărcătura pe schemă 
raportata la: 

Încărcătura pe judecător 
raportata la: 

InstanŃa Intrate Volum 
activitate 
efectiv 
 

Sche- 
mă 
posturi 

Efectiv 
ocupa- 
te Intrate Volum de 

activitate 
efectiv 

Intrate Volum de 
activitate 
efectiv 

SecŃia penală 2.344 2.982 13 10,0 180,30 229,38 234,4 298,2 

SecŃia I civilă 2.587 4.250 12 9,6 215,58 354,16 269,5 442,7 

SecŃia a II a 
civilă, de 
contencios 
administrativ 
şi fiscal 

2.895 4.368 18 13,7 160,83 242,66 211,31 318,83 

Comisia de 
cercetare a 
averilor 

1 4  2,0   0,5 2,0 

 
2020 

Intrate Volum activitate Încărcătura pe schemă 
raportata la: 

Încărcătura pe judecător 
raportata la: 

Volum de 
activitate 

Volum de 
activitate 

InstanŃa 

 Efec-
tiv 

AdiŃio-
nat 

Sche- 
mă 
postu 
ri 

Efectiv 
ocupa- 
te Intrate 

Efectiv AdiŃio
nat 

Intrate 

Efec 
tiv 

AdiŃio 
nat 

SecŃia penală 2.175 2.843 6.051 13 10,2 167,30 218,69 465,46 213,2 278,7 593,2 

SecŃia I civilă 2.482 3.765 8.925 12 11 206,83 313,75 743,75 225,6 342,3 811,4 

SecŃia a II a 
civilă, de 
contencios 
administrativ 
şi fiscal 

2.186 4.036 10.525 16 14,2 136,62 252,25 657,81 153,9 284,2 741,2 

Comisia de 
cercetare a 
averilor 

2 4 4  2,0    1,0 2,0 2,0 
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Încărcătura pe judecător raportată la numărul şedinŃelor de judecată, al dosarelor 
rulate, soluŃionate şi redactate 
2021 
 
MEDIA PE INSTANłĂ 
 

La Curtea de Apel ConstanŃa media dosarelor pe judecător a fost în creştere faŃă 
de anul 2020, raportat la numărul şedinŃelor de judecată, a dosarelor soluŃionate şi hotărârilor 
redactate iar în ceea ce priveşte numărul dosarelor rulate, media dosarelor pe judecător  a fost 
în uşoară scădere faŃă de 2020, după cum urmează: 

 
  La Curtea de Apel ConstanŃa, media pe judecător a numărului de: 

- şedinŃe de judecată a fost de:  192,19 faŃă de 189,20 în anul 2020 (numărul şedinŃelor 
de judecată precum şi al dosarelor rulate, soluŃionate şi redactate pe anii 2021 şi 2020 a fost 
redat din situaŃia comunicată  de C.S.M cu privire la volumul de cauze/judecător); 

- şedinŃe conduse a fost de : 99,30 faŃă de 95,55 în anul 2020;  
 - dosare rulate: 983,51 faŃă de 987,08 în anul 2020;  
 - cauze soluŃionate: 555,85 faŃă de 417,30 în 2020;  
 - hotărâri redactate: 243,00 faŃă de 188,35 în 2020. 
 
 
SECłIA I CIVILĂ 

 
Judecătorii secŃiei au participat la un număr mediu de 162,81 de şedinŃe de judecată, 

fiecare judecător conducând un număr de 78,95 de şedinŃe. 
 În cursul anului 2021 fiecare judecător a avut repartizat un număr mediu de 746,25 
dosare. 

In medie, un judecător al secŃiei civile a rulat un număr de 1148,33 dosare, mai puŃine 
în raport de 929,09 dosare în anul 2020.  
 Numărul de dosare soluŃionate în medie de către fiecare judecător a fost mai ridicat 
faŃă de anul precedent. Astfel în anul 2021 un judecător al secŃiei I civilă a soluționat un 
număr mediu de 680,83 dosare  față de 423,55 cauze în anul precedent. Media numărului de 
hotărâri redactate pe judecător a fost de 309,16, mai mare față de anul de referinŃă când 
numărul acestora a fost de 188,91 hotărâri. 

Media pe judecător a numărului de : 
 - şedinŃe de judecată a fost de: 162,81 faŃă de 122,91 în anul 2020; 
 - şedinŃe conduse: 78,95 faŃă de 57 în anul 2020; 
 - dosare rulate: 1148,33 faŃă de 929,09 în anul 2020; 
 - dosare soluŃionate: 680,83 faŃă de 423,55 în anul 2020;      
  - hotărâri redactate: 309,16 faŃă de 188,91 în anul 2020. 
 
 
SECłIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL 

 
Judecătorii secŃiei au participat la un număr mediu de 173,86  de şedinŃe de judecată, 

fiecare judecător conducând un număr de 85,32 de şedinŃe. 
 În cursul anului 2021 fiecare judecător a avut repartizat un număr mediu de 536,64 
dosare. 

In medie, un judecător al secŃiei a II civile, de contencios administrativ şi fiscal a rulat 
un număr de 871,67 dosare faŃă de 990,70 dosare în anul 2020;  
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 Numărul de dosare soluŃionate în medie de către fiecare judecător a fost mai crescut 
faŃă de anul precedent. Astfel în anul 2021 un judecător al secŃiei a II a civilă, de contencios 
administrativ şi fiscal a soluționat un număr mediu de 553,94 dosare faŃă de 407,96 dosare în 
anul precedent; 

 Media numărului de hotărâri redactate pe judecător a fost de 198,61 mai mare faŃă de 
anul de referinŃă 2020 când numărul acestora a fost de 177,89. 

 
Media pe judecător a numărului de : 
- şedinŃe de judecată a fost de: 173,86 faŃă de 177,61 în anul 2020;  
- şedinŃe conduse: 85,32 faŃă de 85,85 în anul 2020;  

 - dosare rulate: 871,67 faŃă de 990,70 în anul 2020; 
 - cauze soluŃionate: 553,94 faŃă de 407,96 în anul 2020;  

- hotărâri redactate: 198,61faŃă de 177,89 în anul 2020.  
  
    

SECłIA PENALĂ 
 
Judecătorii secŃiei au participat la un număr mediu de 245,5 de şedinŃe de judecată, 

fiecare judecător conducând un număr de 138 de şedinŃe. 
 În cursul anului 2021 fiecare judecător a avut repartizat un număr mediu de 490,6 
dosare. 

In medie, un judecător al secŃiei penale a rulat un număr de 978,5 dosare, mai puŃine în 
raport  de 1034,90 dosare în anul 2020. 
 Numărul de dosare soluŃionate în medie de către fiecare judecător a fost mai ridicat 
faŃă de anul precedent. Astfel în anul 2021 un judecător al secŃiei penale  a soluționat un 
număr mediu de 438,5 dosare faŃă de 419,51 cauze în anul precedent.  

Media numărului de hotărâri redactate pe judecător a fost de 240,3 în creştere faŃă de 
anul de referinŃă 2020 când numărul acestora a fost de 200,49 hotărâri. 

 
Media pe judecător a numărului de : 

 - şedinŃe de judecată a fost de: 245,5 faŃă de 275 în anul 2020; 
 - şedinŃe conduse: 138 faŃă de 149,71 în anul 2020; 
 - dosare rulate: 978,5 faŃă de 1034,90 în 2020; 
 - cauze soluŃionate: 438,5 faŃă de 419,51 în 2020; 
 - hotărâri redactate: 240,3 faŃă de 200,49 în 2020.  
 
MEDIA PE INSTANłĂ 
2021 
 
Nr. 
crt. 

SecŃia Nr. 
judecători 
prezenŃi 
efectiv* 

Nr. 
şedinŃe 
 

Nr. 
ŞedinŃe 
conduse 

Nr. 
dosare 
rulate  

Nr. dosare 
soluŃionate 

Nr. 
hotărâri 
redactate 

1. I Civilă  9,6 1563 758 11.024 6.536 2.968 
 Media pe 

judecător 
 162,81 78,95 1148,33 680,83 309,16 

2. a II-a 
Civilă, de 
cont. adm. 
şi fiscal 

13,7 2.382 1.169 11.942 7.589 2.721 
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 Media pe 
judecător 

 173,86 85,32 871,67 553,94 198,61 

3. Penală 
 

10 2.455 1.380 9.785 4.385 2.403 

 Media pe 
judecător 

 245,5 138 978,5 438,5 240,3 

Total instanŃă 
 

33,3 6.400 3.307 32.751 18.510 8.092 

Media pe 
instanŃă 
 

 192,19 99,30 983,51 555,85 243,00 

 
*Media numărului de judecători efectivi prezenŃi a fost generată de către programul 
StatisEcris  
 
 
MEDIA PE INSTANłĂ 
2020 
 

Nr 
crt 

SecŃia Nr. 
judecători 
prezenŃi 
efectiv* 

Nr. 
şedinŃe 
 

Nr. 
ŞedinŃe 
conduse 

Nr. 
dosare 
rulate  

Nr. dosare 
soluŃionate 

Nr. 
hotărâri 
redactate 

1. I Civilă  11 1352 627 10220 4659 2078 
 Media pe 

judecător 
 (122,91) (57) (929,09) (423,55) (188,91) 

2. a II-a 
Civilă, de 
cont. adm. 
şi fiscal 

14,2 2522 1219 14068 5793 2526 

 Media pe 
judecător 

 (177,61) (85,85) (990,70) (407,96) (177,89) 

3. Penală 
 

10,2 2805 1527 10556 4279 2045 

 Media pe 
judecător 

 (275) (149,71) (1034,90) (419,51) (200,49) 

Total instanŃă 
 

35,3 6.679 3.373 34.844 14.731 6.649 

Media pe 
instanŃă 
 

 (189,20) (95,55) (987,08) (417,30) (188,35) 

 
 
 
 
 
 



 31 

I.3 Analiza activității Curții de Apel Constanța prin prisma indicatorilor de 
eficiență 
 

 
Raportul este întocmit în acord cu Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a SecŃiei pentru 

judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, prin care s-a aprobat Raportul Grupului de 
lucru privind eficienŃa activităŃii instanŃelor, constituit la nivelul Consiliului Superior al 
Magistraturii.  

Implementarea indicatorilor de performanŃă şi analiza efectuată pe baza acestora au 
fost concepute ca un instrument de introspecŃie analitică a propriei activităŃi la nivelul 
instanŃei, de stabilire a mijloacelor de îmbunătăŃire a acestei activităŃi şi de creştere a gradului 
de eficienŃă. 

  
Prezentarea şi analizarea indicatorilor de eficienŃă a activităŃii instanŃei 
Indicatorii de performanŃă instituiŃi în vederea măsurării eficienŃei activităŃii 

instanŃelor sunt următorii: 
a) Rata de soluŃionare a dosarelor (operativitatea), E01, calculată exclusiv în 

raport de dosarele nou intrate - reprezintă raportul dintre dosarele nou intrate în perioada de 
referinŃă şi dosarele finalizate în aceeaşi perioadă de referinŃă, exprimat procentual; 

b) Stocul de dosare, E02 - se calculează ca fiind suma dosarelor aflate pe rol la 
finele perioadei de referinŃă şi nefinalizate, mai vechi de 1 an pentru curŃile de apel şi de 1 an 
şi 6 luni pentru celelalte instanŃe; 

c) Ponderea dosarelor închise într-un an, E03 - reprezintă suma dosarelor 
finalizate în termen de mai puŃin de 1 an de la înregistrare raportată la suma tuturor dosarelor 
soluŃionate în perioada de referinŃă, exprimată procentual; 

d) Durata medie de soluŃionare, pe materii sau obiecte, E04 (numai pentru stadiul 
procesual fond şi mai puŃin pentru curŃile de apel) - reprezintă timpul mediu scurs între data 
înregistrării dosarului şi data închiderii documentului final; 

e) Redactările peste termenul legal, E05 - reprezintă procentul instanŃei respective 
de redactare peste termen a dosarelor finalizate cu document de tip final Hotărâre şi Hotărâre 
cameră de consiliu precum şi al următoarelor documente: încheiere percheziŃie, încheiere 
anulare cerere, încheiere finală cameră preliminară, încheiere măsuri preventive (faza de 
urmărire penală) şi încheiere reexaminare (după anulare cerere). 

 
 Din analiza datelor informatice și a cumulării celor cinci indicatori de eficiență, 

rezultă că în perioada de referință, Curtea de Apel Constanța se încadrează în gradul de 
performanță eficient. 
 

Se remarcă faptul că instanŃa este „foarte eficientă" la indicatorii EO1, E03 şi EO4, 
rata de soluŃionare, ponderea dosarelor închise şi durata de soluŃionare), la indicatorul 
EO2 - vechimea dosarelor in stoc, gradul de eficienŃă este eficient iar la indicatorul E05 – 
redactări peste termenul legal, gradul de eficienŃă este ineficient.  

Cumulând cei cinci indicatori, valoarea medie a eficienŃei instanŃei este redată cu 
culoarea galben, care indică faptul că instanŃa s-a încadrat în gradul de eficienŃă „eficient" la 
fel ca şi în anul 2020. 
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Concluzie: 
În perioada analizată, Curtea de Apel ConstanŃa s-a încadrat în gradul de performanŃă 

„eficient”. 
         

Gradul de eficienŃă InstanŃa 
2021 2020 2019 

Curtea de Apel ConstanŃa Eficient Eficient Eficient 
 

Indicatori de 
eficienŃă 

2021 
Gradul de 
eficienŃă 

2020 
Gradul de eficienŃă 

2019 
Gradul de eficienŃă 

Rata de soluŃionare Foarte eficient Eficient Satisfăcător 
Vechime dosare în 
stoc 

Eficient Eficient Eficient 

Pondere dosare 
închise 

Foarte eficient Foarte eficient Foarte eficient 

Durata medie de 
soluŃionare 

Foarte eficient Foarte eficient Foarte eficient 

Hotărâri redactate 
peste termenul legal 

Ineficient Ineficient Ineficient 

 
 
Raport centralizator indicatori de eficienŃă ( fără indicatorul redactări peste 

termenul legal) pe secŃii conform H.C.S.M. nr. 1316/25.10.2016 
 
Prin generarea raportului pe instanŃă fără indicatorul redactări peste termenul legal, 

Curtea de Apel ConstanŃa s-a încadrat în gradul de eficienŃă foarte eficient. 
 
 
Analiza indicatorilor de eficienŃă pe secŃii 
 
SecŃia penală 
În anul 2021 secŃia penală s-a încadrat în gradul de eficienŃă “Foarte eficient”faŃă de 

gradul eficient  înregistrat în anul 2020. 
 
 
 

Indicatori de 
eficienŃă 

2021 
Gradul de 
eficienŃă 

2020 
Gradul de eficienŃă 

2019 
Gradul de eficienŃă 

Rata de soluŃionare Foarte eficient 
 

Eficient Satisfăcător 

Vechime dosare în 
stoc 

Foarte eficient 
 

Eficient 
 

Foarte eficient 
 

Pondere dosare 
închise 

Foarte eficient 
 

Foarte eficient 
 

Foarte eficient 
 

Durata medie de 
soluŃionare 

Foarte eficient 
 

Foarte eficient 
 

Foarte eficient 
 

Hotărâri redactate 
peste termenul legal 

Eficient Satisfăcător Satisfăcător 
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SecŃia  I  civilă 
În anul 2021 secŃia I civilă s-a încadrat în gradul de eficienŃă “Eficient” la fel ca şi în 

anul 2020 . 
 
Indicatori de 
eficienŃă 

2021 2020 
Gradul de eficienŃă 

2019 
Gradul de eficienŃă 

Rata de soluŃionare Foarte eficient Ineficient Satisfăcător 
Vechime dosare în 
stoc 

Eficient Foarte eficient Eficient 

Pondere dosare 
închise 

Foarte eficient Foarte eficient Foarte eficient 

Durata medie de 
soluŃionare 

Foarte eficient Foarte eficient Foarte eficient 

Hotărâri redactate 
peste termenul legal 

Satisfăcător Satisfăcător Satisfăcător 

 
SecŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 
În anul 2020 secŃia a II civilă, de contencios administrativ şi fiscal s-a încadrat în 

gradul de eficienŃă “Eficient” la fel ca şi în anul 2020. 
 
Indicatori de eficiență 2021 

Gradul de 
eficiență 

2020 
Gradul de eficiență 

2019 
Gradul de eficiență 

Rata de soluționare Satisfăcător Foarte eficient Eficient 
Vechime dosare în 
stoc 

Eficient Eficient Eficient 

Pondere dosare 
închise 

Foarte eficient Foarte eficient Foarte eficient 

Durata medie de 
soluționare 

Foarte eficient Foarte eficient Foarte eficient 

Hotărâri redactate 
peste termenul legal 

Ineficient Ineficient Ineficient 

 
 
 
Analiza indicatorilor de performanŃă pe materii 
 
 

SecŃia penală 
 
În perioada analizată, secŃia penală are patru indicatori cu gradul de eficienŃă foarte 

eficient: rata de soluŃionare, vechimea dosarelor în stoc, ponderea dosarelor închise şi durata 
de soluŃionare, iar la  redactările peste termenul legal gradul de performanŃă este eficient. 

În anul 2020, secŃia penală avea doi indicatori cu gradul de performanŃă foarte 
eficient: ponderea dosarelor închise şi durata de soluŃionare, la indicatorii rata de soluŃionare a 
dosarelor şi vechimea dosarelor în stoc gradul de eficienŃă af fost efcient iar la redactările 
peste termenul legal gradul de performanŃă a fost satisfăcător. 
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SecŃia  I  civilă 
 
În perioada analizată, secŃia s-a încadrat în gradul de performanŃă foarte eficient în 

materia asigurări sociale şi eficient în materiile civil, litigii de muncă şi minori şi familie.  
Este de remarcat însă că, în anul 2021, în materia asigurări sociale au existat 4 

indicatori cu gradul de eficienŃă foarte eficient  iar în civil şi minori şi familie au existat cel 
puŃin trei indicatori cu gradul de performanŃă foarte eficient.  
 În anul 2020, secŃia s-a încadrat în gradul de performanŃă eficient la cele patru materii  
date în competenŃa sa (civil, litigii de muncă, asigurări sociale şi minori şi familie şi foarte 
eficient în materia proprietate intelectuală) 
 În anul 2020, în materia asigurări sociale au existat 4 indicatori cu gradul de eficienŃă 
foarte eficient  iar în civil, litigii de muncă, minori şi familie şi proprietate intelectuală au 
existat cel puŃin trei indicatori cu gradul de performanŃă foarte eficient. 

 
 
SecŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 
 
În cadrul secŃiei se remarcă că în materiile  contencios administrativ, litigii cu 

profesioniştii, faliment şi drept maritim şi fluvial  gradul de eficienŃă este „eficient”. 
În anul 2021, trebuie menŃionat că în materia litigii cu profesioniştii gradul de 

eficienŃă este foarte eficient la 3 indicatori  iar în celelate 3 materii la doi indicatori. 
În cadrul secŃiei, în anul 2020 s-a remarcat că în materiile  contencios administrativ, 

litigii cu profesioniştii, faliment şi drept maritim şi fluvial  gradul de eficienŃă a fost 
„eficient”. 
 

Raport centralizator indicatori de eficienŃă (fără indicatorul redactări peste 
termenul legal) pe materii conform H.C.S.M. nr. 1316/25.10.2016 

 
Prin generarea raportului pe materii fără indicatorul redactări peste termenul legal, se 

constată că în materiile asigurări sociale, civil, litigii cu profesioniştii şi penal, gradul de 
eficienŃă este foarte eficient iar în materiile contencios administrativ şi fiscal, drept martim şi 
fluvial, faliment, litigii de muncă şi minori şi familie  gradul de eficienŃă este eficient. 
  

1. Rata de soluŃionare a dosarelor (operativitatea)  
 

Este calculată exclusiv în raport de dosarele nou intrate. Operativitatea se 
calculează ca fiind raportul dintre dosarele finalizate în perioada de referinŃă şi dosarele nou 
intrate în aceeaşi perioadă de referinŃă, exprimată procentual. 

În perioada de referinŃă, Curtea de Apel ConstanŃa a înregistrat un număr de 7.826 
dosare nou intrate şi un număr de 8.248 dosare soluŃionate, operativitatea fiind de 105,4% 
instanța încadrându-se la acest indicator în gradul „foarte eficient” conform extrasului din 
aplicație faŃă de 101,1% la sfârşitul anului 2020 când instanŃa s-a încadrat în gradul eficient. 
 
Operativitatea pe secŃii şi materii raportată la anul anterior 
 

Operativitatea relativă reprezintă  raportul între numărul cauzelor soluŃionate şi cel al 
cauzelor înregistrate în cursul anului de referinŃă; această primă formulă a operativităŃii este 
avută în vedere şi ca unul dintre indicatorii de eficienŃă, sub denumirea de rată a soluŃionării 
cauzelor. 
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Operativitatea absolută a soluŃionării cauzelor reprezintă raportul între numărul 
cauzelor soluŃionate şi numărul cauzelor pe rol în cursul anului (stoc+intrate) – suspendate. 

În anul 2021 au fost soluŃionate un număr de 8248 de cauze din numărul total de cauze 
înregistrate , iar indicele general de operativitate relativă a fost de 105,4% . 

Acest indice de operativitate este superior celui aferent activităŃii anului 2020, când a 
avut valoarea de 101,12%; raportat la numărul cauzelor pe rol, operativitatea este de 72,43% 
faŃă de 66,73% în anul 2020. 

MenŃionăm că, în conformitate cu programul STATIS ECRIS, dosarele sunt 
considerate soluŃionate la data redactării de către judecător şi nu la data pronunŃării, toate 
dosarele pronunŃate şi neredactate fiind preluate în stoc. 

 
 

Operativitate TendinŃe faŃă de 
anul anterior 
 

Anul Dosare 
intrate 

Volum 
total de 
dosare 

SoluŃi
onate 

FaŃă de 
intrate 

FaŃă de total 
de soluŃionat 
(fără susp.) 

  

2015 6.735 9.789 6.955 103,26% 72,88% 
2016 6.016 9.009 6.408 106,51% 73,01% 
2017 6.920 9.568 6.581 95,10% 70,64% 
2018 7.378 10.400 6.865 93,04% 69,30% 
2019 7.233 10.809 7.042 97,35% 68,25% 
2020 6.845 10648 6.922 101,12% 66,73% 

 
 
+4,27% 

 
 
+5,7% 

2021 7.826 11.600 8.248 105,39% 72,43%   
 
 
 
Operativitatea pe secŃii la Curtea de Apel ConstanŃa 
 

FaŃă de numărul dosarelor intrate, secŃiile penală şi I civilă au înregistrat o 
creştere a operativităŃii relative cu 4,58%, respectiv 30,08% iar secŃia a II a civilă, de 
contencios administrativ şi fiscal a înregistrat o scădere a operativităŃii faŃă de dosarele 
intrate cu 22,77%, determinând încadrarea secŃiilor în următoarele grade de eficienŃă: secŃia 
penală -  foarte eficient, secŃia I civilă- foarte eficient şi sectia a II a civilă, de contencios 
administrativ şi fiscal- satisfăcător. 

Față de volumul total de activitate, secŃiile penală şi I civilă au înregistrat  o creştere 
a operativităŃii cu 5,74%, respectiv cu 14,1% faŃă de anul 2020 iar secŃia a II a civilă, de 
contencios administrativ şi fiscal a înregistrat o scădere a operativităŃii faŃă de volumul efectiv 
de activitate cu 1,84%. 

 
SecŃia penală a CurŃii de Apel a soluŃionat un număr de 2.486 cauze dintr-un total de 

2.982, rezultând o operativitate de soluŃionare de 83,36% faŃă de 77,62% în 2020.  
SecŃia I civilă a CurŃii de Apel a soluŃionat 2.989 dosare din 4.250 de cauze aflate 

spre soluŃionare, operativitatea de soluŃionare fiind de 72,25%, superioară celei din 2020, 
când a avut valoarea de 58,15%. 

La SecŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, operativitatea de 
soluŃionare pe anul 2021 este de 64,98%, fiind soluŃionate un număr de 2.773 de cauze din 
4.368 aflate spre soluŃionare în cursul anului, operativitatea aferentă anului 2020, fiind de 
66,82%. 
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Operativitate 
2020 

Operativitate 
2021 

Operativitate 
2020 

Operativitate 
2021 

TendinŃe 
 

SecŃia 

FaŃă de intrate 
 

FaŃă de total de soluŃionat 
(fără susp.) 

faŃă de 
intrate 

faŃă de 
total 
de 
soluŃ. 
(fără 
susp) 

Penală 101,47% 106,05% 77,62% 83,36% +4,58% +5,74% 
I civilă 85,45% 115,53% 58,15% 72,25% +30,08% +14,1% 
a II-a civilă,  
de contencios 
administrativ 
şi fiscal 

118,55% 95,78% 66,82% 64,98% -22,77% -1,84% 

 
 

 
2021 
Operativitatea pe stadii procesuale 
 
SecŃia penală 

 
 
SecŃia I civilă 
Materia Dosare 

intrate 
Volum 
total de 
dosare 

Dosare 
finalizate 

Dosare 
suspendate 

Operativitate 
faŃă de 
intrate 

Operativitate 
faŃă de total 
de soluŃionat 
(fără 
suspendate) 

Fond 63 74 71 - 112,69 % 95,94% 
Apel 2.199 3.592 2.508 88 114,05 % 71,57% 
Recurs 325 584 410 25 126,15 % 73,34% 
Total 2.587 4.250 2.989 113 115,53 % 72,25% 
 
 
 
 
 
 

Stadiu 
procesual 

Dosare 
intrate 

Volum 
total 
de 
dosare 

Dosare 
finalizate 

Dosare 
suspendate 

Operativitatea 
faŃă de dosare 
intrate 

Operativitatea 
faŃă de total 
de soluŃionat 
fără 
suspendate) 

Fond 161 191 168 - 104,34% 87,95% 
Apel 1.418 1.973 1.535 - 108,25% 77,80% 
Recurs 3 4 4 - 133,33% 100% 
ContestaŃii 762 814 779 - 102,23% 95,70% 
Total 2.344 2.982 2.486 - 106,05% 83,36 % 
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SecŃia a II a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 
Stadiul 
procesual 

Dosare 
intrate 

Volum 
total de 
dosare 

Dosare 
finalizate 

Dosare 
suspendate 

Operativitate 
faŃă de 
intrate 

Operativitate 
faŃă de total 
de soluŃionat 
(fără 
suspendate) 

Fond 360 522 351 21 97,5% 70,05% 
Apel 582 864 538 29 92,43% 64,43% 
Recurs 1.953 2.982 1.884 51 96,46% 64,27% 
Total 2.895 4.368 2.773 101 95,78% 64,98% 
 
 
2020 
Operativitatea pe stadii procesuale 
 
SecŃia penală 

  
SecŃia I civilă 
Materia Dosare 

intrate 
Volum 
total de 
dosare 

Dosare 
finalizate 

Dosare 
suspendate 

Operativitate 
faŃă de 
intrate 

Operativitate 
faŃă de total 
de soluŃionat 
(fără 
suspendate) 

Fond 76 81 70 - 92,10% 86,41% 
Apel 2.072 3.033 1.650 90 79,63% 56,06% 
Recurs 334 651 401 28 120,05% 64,36% 
Total 2.482 3.765 2.121 118 85,45% 58,15% 

 
SecŃia a II a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 
Stadiul 
procesual 

Dosare 
intrate 

Volum 
total de 
dosare 

Dosare 
finalizate 

Dosare 
suspendate 

Operativitate 
faŃă de 
intrate 

Operativitate 
faŃă de total 
de soluŃionat 
(fără 
suspendate) 

Fond 300 451 293 25 97,66% 68,77% 
Apel 464 813 544 23 117,24% 68,86% 
Recurs 1.424 2.776 1.757 110 123,38% 65,90% 
Total 2.188 4.040 2.594 158 118,55% 66,82% 
 

Stadiu 
procesual 

Dosare 
intrate 

Volum 
total 
de 
dosare 

Dosare 
finalizate 

Dosare 
suspendate 

Operativitatea 
faŃă de dosare 
intrate 

Operativitatea 
faŃă de total 
de soluŃionat 
fără 
suspendate) 

Fond 187 240 212 - 113,36% 88,33% 
Apel 1.357 1.944 1.389 - 102,35% 71,45% 
Recurs 5 5 4 - 80% 80% 
ContestaŃii 626 654 602 - 96,16% 92,04% 
Total 2.175 2.843 2.207 - 101,47% 77,62% 
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Operativitatea pe materii la Curtea de Apel ConstanŃa 
 

Comparativ cu anul 2020, operativitatea relativă (față de intrate) a cunoscut un tren 
crescător  în materiile penal şi asigurări sociale şi a înregistrat o scădere în materiile litigii de 
muncă, minori şi familie, civil, litigii cu profesioniştii, contencios administrativ, maritim 
fluvial şi faliment, conform tabelului de mai jos: 
 

Operativi- 
tate 
2020 

Operativi- 
tate 
2021 

Operativi- 
tate 
2020 

Operativi- 
tate 
2021 

TendinŃe 
 

Materia 

FaŃă de 
intrate 

FaŃă de 
intrate 

FaŃă de 
total de 
soluŃionat 
(fără susp.) 

FaŃă de total 
de soluŃionat 
(fără susp.) 

FaŃă de 
intrate 

FaŃă de 
total de 
soluŃ. 
(fără 
susp.) 

Penal 101,47% 106,05% 77,62% 83,36% +4,58% +5,74% 
Litigii de 
muncă 

99,75% 90,98% 68,46% 65,48% -8,77% -2,98% 

Asigurări 
sociale 

66,75% 129,14% 50,83% 75,89% +62,39% +25,06% 

Minori şi 
familie 

169,56% 66,66% 95,12% 65,71% -102,9% -29,41% 

Civil 128,42% 108,68% 65,67% 68,23% -19,74% +2,56% 
Litigii cu 
profesioniștii 

127,91% 110,78% 64,22% 67,32% -17,13% +3,1% 

Contencios 
administrativ 

113,76% 91,15% 66,09% 63,77% -22,61% -2,32% 

Maritim 
fluvial 

105% 100% 77,77% 68,42% -5% -9,35% 

Faliment 125,53% 96,16% 73,75% 66,98% -29,37% -6,77% 
Proprietate 
intelectuală 

100%  100%    

 
 
În materiile asigurări sociale, civil, litigii cu profesioniştii şi penal, gradul de eficienŃă 

este foarte eficient, în materia drept maritim şi fluvial - eficient, în materiile contencios 
adminsitrativ şi fiscal, faliment şi litigii de muncă - satisfăcător iar în materia minori şi familie 
- ineficient. 

 
În materie penală (cauze penale cu majori şi minori), operativitatea de soluŃionare 

faŃă volumul total de cauze a fost de 83,36% faŃă de 77,62% în 2020.  
În materia dreptului familiei şi al persoanei, operativitatea  absolută a fost de  

65,71% faŃă de 95,12% în 2020. 
În materia litigiilor de muncă, operativitatea absolută de soluŃionare a fost de 

65,48% faŃă de 68,46 % în 2020 iar în materia asigurărilor sociale, operativitatea absoluta a 
înregistrat o creştere de la  50,83% în 2020 la 75,89% în 2021. 

 În materie civilă (fără dreptul familiei, litigii de muncă şi asigurări sociale), 
operativitatea de soluŃionare a fost de 68,23% faŃă de 65,67% în 2020.  

În materia litigiilor cu profesioniştii, operativitatea de soluŃionare a fost de 67,32% 
faŃă de 64,22% în 2020 în raport cu volumul total al cauzelor de soluŃionat, exceptând cauzele 
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suspendate, iar în materia contenciosului administrativ şi fiscal - de 63,77% faŃă de 66,09 
% în 2020. 

În materia maritim fluvial, operativitatea absolută a fost în scădere  față de anul 2020 
cu 9,32 %, iar în materia faliment în scădere cu 6,77% față de anul anterior. 
 
 
2021 
Operativitatea pe materii 
 
SecŃia I civilă 
Materia Dosare 

intrate 
Volum 
total 
de 
dosare 

Dosare 
finalizate 

Dosare 
suspendate 

Operativitate 
faŃă de 
intrate 

Operativitate 
faŃă de total 
de soluŃionat 
(fără 
suspendate) 

Civil 599 982 651 28 108,68 % 68,23% 
Minori şi 
familie 

69 72 46 2 66,66 % 65,71% 

Litigii de 
muncă 

488 712 444 34 90,98 % 65,48% 

Asigurări 
sociale 

1.431 2.484 1.848 49 129,14 % 75,89% 

Proprietate 
intelectuală 

- - - - - - 

Total 2.587 4.250 2.989 113 115,53 % 72,25% 
 
 
SecŃia a II - a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 

 
 
 
 
 
 
 
 

Materia Dosare 
intrate 

Volum 
total de 
dosare 

Dosare 
finalizate 

Dosare 
suspendate 

Operativitate 
faŃă de 
intrate 

Operativitate 
faŃă de total 
de soluŃionat 

Contencios 
ad-tiv 

1.933 2.818 1.762 55 91,15% 63,77% 

Maritim-
fluvial 

13 20 13 1 100% 68,42% 

Litigii cu 
profesioniştii 

584 992 647 31 110,78% 67,32% 

Faliment 
 

365 538 351 14 96,16% 66,98% 

Total 
 

2.895 4.368 2.773 101 95,78% 64,98% 
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2020 
SecŃia I civilă 

 
 
SecŃia a II - a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 
Materia Dosare 

intrate 
Volum 
total de 
dosare 

Dosare 
finalizate 

Dosare 
suspendate 

Operativitate 
faŃă de 
intrate 

Operativitate 
faŃă de total 
de soluŃionat 

Contencios 
ad-tiv 

1.359 2.421 1.546 82 113,76% 66,09% 

Maritim-
fluvial 

20 28 21 1 105% 77,77% 

Litigii cu 
profesioniștii 

480 1.013 614 57 127,91% 64,22% 

Faliment 329 578 413 18 125,53% 73,75% 
Total 2.188 4.040 2.594 158 118,55% 66,82% 
 
 

Operativitatea generală a secŃiilor (raportată la totalul cauzelor de soluŃionat compus 
din stocul existent la începutul anului 2021 + numărul de cauze nou intrate în anul 2021), cât 
şi operativitatea pe judecător (raportată la numărul de cauze pronunŃate în anul 2020),  
evidențiază preocuparea judecătorilor pentru soluŃionarea cu celeritate a cauzelor, printr-o 
grijă şi o atenŃie sporită în pregătirea şedinŃelor de judecată.  
 Planificarea şedinŃelor de judecată a asigurat participarea egală a tuturor judecătorilor 
în şedinŃe de judecată şi cauze corespunzător fazelor procesuale (fond, apel, 
recurs,contestații), aspecte reflectate în volumul de activitate echilibrat între membrii sectiilor 
care au activat pe întreaga durată a anului 2021.  
 
 
 
 
 
 

Materia Dosare 
intrate 

Volum 
total de 
dosare 

Dosare 
finalizate 

Dosare 
suspendate 

Operativitate 
faŃă de 
intrate 

Operativitate 
faŃă de total 
de soluŃionat 
(fără 
suspendate) 

Civil 496 1.012 637 42 128,42% 65,67% 
Minori şi 
familie 

23 42 39 1 169,56% 95,12% 

Litigii de 
muncă 

407 628 406 35 99,75% 68,46% 

Asigurări 
sociale 

1.555 2.082 1.038 40 66,75% 50,83% 

Proprietate 
intelectuală 

1 1 1 - 100% 100% 

Total 2.482 3.765 2.121 118 85,45% 58,15% 



 41 

2. Stocul de dosare 
 

Stocul se calculează ca fiind suma dosarelor aflate pe rol la finele perioadei de referinŃă şi 
nefinalizate, mai vechi de 1 an. 

La finele perioadei de referință din totalul de 3.352 dosare aflate în stoc un număr de 221 
dosare, reprezentând un procent de 6,6% sunt mai vechi de 1 an, instanța încadrându-se la 
acest indicator, în gradul „eficient”, conform extrasului din aplicație, identic cu gradul de 
eficienŃă înregistrat la sfârşitul anului 2020. 

 
SecŃia penală 
La data de referinŃă, din totalul  de 496 dosare aflate în stoc, un număr de 3 dosare 

sunt mai vechi de un an, faŃă de 48 dosare mai vechi de un an la sfârşitul anului 2020, secŃia 
încadrându-se la acest indicator, în gradul de eficienŃă „foarte eficient” faŃă de  gradul de 
eficienŃă  „eficient” înregistrat la sfârşitul anului 2020. 

 
Potrivit datelor statistice, numărul cauzelor mai vechi de 1 an este redus, raportat la 

numărul total al cauzelor înregistrate pe rolul secŃiei penale. Nu se identifică aspecte care să 
releve tergiversarea sistematică a cauzelor, din motive subiective, observându-se că o parte 
importantă a cauzelor mai vechi de 1 an a fost determinată de complexitatea ridicată a 
cauzelor, de cercetarea judecătorească sumară ori inexistentă la instanța de fond, probele 
administrate în calea de atac a apelului (față de caracterul devolutiv al acestuia) impunând o 
durată mai mare de soluŃionare, însă procentul cauzelor soluŃionate în cel mult 6 luni arată 
preocuparea judecătorilor secŃiei penale de a soluŃiona cauzele în termene rezonabile, ca o 
componentă esenŃială a dreptului la un proces echitabil, care implică un  răspuns adecvat al 
instanŃelor judecătoreşti şi o adaptare a resurselor umane şi materiale pentru atingerea 
obiectivului înfăptuirii actului de justiție în mod adecvat. 
 

SecŃia I civilă 
La data de referinŃă (finele anului analizat), din totalul de 1.261 dosare aflate în stoc un 

număr de 69 dosare sunt mai vechi de 1 an, reprezentând 5,5%, SecŃia încadrându-se, la acest 
indicator, în gradul de eficienŃă „ eficient” faŃă de  gradul de eficienŃă foarte eficient 
înregistrat la sfârşitul anului 2020. 

 
SecŃia a II - a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 
 

        La data de referinŃă (la sfârşitul anului 2021), din totalul de 1.592 dosare aflate în stoc ( 
fără comisia de cercetare a averilor) un număr de 147 dosare, reprezentând un procent de 
9,23% sunt mai vechi de 1 an. Valoarea indicatorului corespunde unui grad de eficienŃă „ 
eficient”. 
        Din analiza pe materii rezultă un grad de eficienŃă „eficient” în materiile contencios 
administrativ şi fiscal şi faliment, satisfăcător în materia litigii cu profesioniştii. şi ineficient în 
materia drept martim şi fluvial. 
 

Raportat la toate secŃiile, în perioada de referinŃă, gradul de eficienŃă a fost „foarte 
eficient” în materiile asigurări sociale, minori şi familie şi penal, eficient în materiile civil şi 
contencios administrativ, faliment şi litigii de muncă, satisfăcător în materia litigii cu 
profesioniştii şi ineficient în materia drept maritim şi fluvial. 

În anul 2020, gradul de eficienŃă a fost „foarte eficient” în materiile asigurări sociale, 
drept maritim şi fluvial, faliment şi litigii de muncă, eficient  în materiile civil şi contencios 
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administrativ, satisfăcător în materia litigii cu profesioniştii şi ineficient în materia minori şi 
familie. 

În anul 2021, în materie civilă, din 331 dosare aflate în stoc, 20 sunt mai vechi de un 
an, în materia contencios administrativ, 89 de dosare sunt mai vechi de un an din 1056 aflate 
în stoc, în materia drept maritim şi fluvial, 2 dosare sunt mai vechi de un an din 7 dosare 
aflate în stoc,  în materia faliment, 18 dosare  sunt mai vechi de un an din 187 aflate în stoc, în 
materia litigii cu profesioniştii, 40 sunt mai vechi de un an din 345 aflate în stoc la sfârşitul 
anului iar în materia litigii de muncă, 16 dosare sunt mai vechi de un an din 268 aflate în stoc. 
             

3. Ponderea dosarelor închise într-un an 
 
Ponderea reprezintă suma dosarelor finalizate în termen de mai puŃin de 1 an de la 

înregistrare raportată la suma tuturor dosarelor soluŃionate în perioada de referinŃă, exprimată 
procentual. 

În perioada de referință, din totalul 8.248 dosare soluționate, un număr de 7.717 dosare 
a fost soluționat în termen de maximum un an de la înregistrare, reprezentând un procent de 
93,6% și în consecință la acest indicator instanța s-a încadrat în gradul „foarte eficient”, 
conform extrasului din aplicație la fel ca şi în anul 2020. 

 
SecŃia penală  

În perioada de referinŃă, din totalul de 2.486 dosare soluŃionate, un număr de 2.411 
dosare a fost soluŃionat în termen de maximum un an de la înregistrare, reprezentând un 
procent de 97,0%, în creştere faŃă de anul 2020 (95,9%). 

În consecinŃă, la acest indicator, SecŃia penală a CurŃii de Apel ConstanŃa şi-a menŃinut 
gradul „foarte eficient” înregistrat şi în anul 2020, potrivit datelor statistice evidenŃiate 
în tabelele cu indicativele E03.Q09. 

 
SecŃia I civilă 

În perioada de referinŃă, din totalul de 2.989 dosare soluŃionate, un număr de 2.813 
dosare a fost soluŃionat în termen de maximum un an de la înregistrare, reprezentând un 
procent de 94,1%, în uşoară scădere faŃă de anul 2020 (94,5%). 

Se remarcă faptul că la toate materiile a fost atins gradul de eficienŃă foarte eficient. 
 

SecŃia a II a civilă, de contencios administrativ şi fiscal. 
        În perioada de referinŃă, din totalul de 2.772 dosare soluŃionate un număr de 2.492 dosare 
a fost soluŃionat în termen de maximum un an de la înregistrare, reprezentând un procent de 
89,9%, (faŃă de 88,7% în 2020), corespunzător unui grad de eficienŃă „foarte eficient”. SecŃia 
se încadrează la acest indicator în gradul de eficienŃă al instanŃei.  

 

4. Durata medie de soluŃionare 
 

Durata medie de solutionare - pe materii sau obiecte - reprezintă timpul mediu scurs 
între data înregistrării dosarului şi data închiderii documentului final; 

 
În cursul anului 2021, soluŃionarea cauzelor s-a realizat într-un termen rezonabil, ca 

urmare a implicării în mod direct in activitate a tuturor judecătorilor secŃiilor, de gestionarea 
dosarelor de către judecător, de organizarea eficientă a instanŃei, cât şi de asigurarea resurselor 
pentru realizarea activităŃii. 
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Durata medie de soluŃionare la Curtea de Apel Constanta în anul 2021 a fost de 3,3 
luni în materie penală şi 6,5 luni în materie non penală faŃă de 3,7 luni în materie penală şi 6,8 
luni în materie non penală în anul 2020. 
 

 Durata medie de soluŃionare pe secŃia penală a fost de 3,3 luni, pe secŃia a II a civilă, 
de contencios administrativ şi fiscal de 6,6 luni iar pe secŃia I civilă de 6,5 luni. 
           În anul 2020, durata medie de soluŃionare pe secŃia penală a fost de 3,7 luni, pe secŃia a 
II a civilă, de contencios administrativ şi fiscal de 7,3 luni iar pe secŃia I civilă de 6,2 luni. 

 
În perioada de referinŃă, toate secŃiile s-au încadrat în gradul de eficienŃă ”foarte 

eficient”, potrivit plajelor de eficienŃă stabilite prin Hotărârea nr.1305/09.12.2014 a SecŃiei 
pentru judecători a CSM. 

 
      
Durata de soluționare a cauzelor pe secŃii, materii şi stadii procesuale 
 

Referitor la durata de soluŃionare a cauzelor la Curtea de Apel ConstanŃa, analizând 
datele statistice prezentate în tabelul de mai jos, se constată că în anul 2021, procentul 
cauzelor soluŃionate într-un interval de timp de până în 6 luni este de 62,29% din totalul 
dosarelor soluŃionate în 2021 faŃă de 53,91% în 2020, un procent de 28,94% din total au fost 
pronunŃate într-un interval cuprins între  6 – 12 luni faŃă de 33,01% în 2020 şi doar o proporŃie 
de 8,76 % au fost soluŃionate într-un interval mai mare de 1 an faŃă de  13,7% în 2020. 

 
2021 
SecŃia Nr. cauze soluŃionate Durata soluŃionării 
 Fond Apel Recurs 0-6 

luni 
6-12 
luni 

1 - 1,6 
ani 

1,6 - 3 
ani 

Peste 
3 ani 

71   71 - - - - 
 2.508  1.305 988 152 54 9 
  410 185 174 29 18 4 

 
 
SecŃia I civilă 

2.989 1.561 1.162 181 72 13 
351   267 45 13 14 12 
 538  351 125 38 23 1 
  1.884 885 721 150 109 19 

 
SecŃia a II a 
civilă, de 
contencios 
administrativ şi 
fiscal 

2773 1.503 891 201 146 32 

168   157 6 3 1 1 
 1.535  1.136 326 45 27 1 

 
SecŃia penală 

  4 3 1 - - - 
ContestaŃii 779 778 1 - - - 
Total secŃia 
penală 

2.486 2.074 334 48 28 2 

TOTAL 
GENERAL 

8.248 5.138 2.387 430 246 47 
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2020 
SecŃia Nr. cauze soluŃionate Durata soluŃionării 
 Fond Apel Recurs 0-6 

luni 
6-12 
luni 

1 - 
1,6 
ani 

1,6 - 3 
ani 

Peste 
3 ani 

70   69 1 - - - 
 1.650  867 475 203 99 6 
  401 102 213 48 37 1 

 
 
SecŃia I civilă 

2.121 1.038 689 251 136 7 
293   213 50 19 9 2 
 544  252 229 39 15 9 
  1.757 504 931 246 74 2 

 
SecŃia a II a 
civilă, de 
contencios 
administrativ şi 
fiscal 

2.594 969 1.210 304 98 13 

212   197 10 3 2 - 
 1.389  926 372 64 25 2 

 
SecŃia penală 

  4 4 - - - - 
ContestaŃii 602 598 4 - - - 
Total secŃia 
penală 

2.207 1.725 386 67 27 2 

TOTAL 
GENERAL 

6.922 3.732 2.285 622 261 22 

 
 
 
2021 
Stadiul 
procesual 

SoluŃionate 0-6 luni 6-12 luni 1-1,6 ani 1,6-3 ani Peste 3 ani 

Fonduri 590 495 51 16 15 13 
Apeluri 4.581 2.792 1.439 235 104 11 
Recursuri 2.298 1.073 896 179 127 23 
ContestaŃii 779 778 1 - - - 
Total 8.248 5.138 2.387 430 246 47 
 
 
2020 
Stadiul 
procesual 

SoluŃionate 0-6 luni 6-12 luni 1-1,6 ani 1,6-3 ani Peste 3 ani 

Fonduri 575 479 61 22 11 2 
Apeluri 3.583 2.045 1076 306 139 17 
Recursuri 2.162 610 1.144 294 111 3 
ContestaŃii 602 598 4 - - - 
Total 6.922 3..732 2.285 622 261 22 
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Cu privire la stadiul procesual fond în anul 2021, la nivelul CurŃii de Apel ConstanŃa, 
495 dosare dintr-un total de 590  dosare soluŃionate în primă instanŃă reprezentând un procent 
de 83,89% au fost soluŃionate într-un interval cuprins între 0-6 luni, 51 dosare reprezentând 
8,64% din total  au fost pronunŃate între 6-12 luni iar 44 de dosare au fost soluŃionate într-o 
perioada de peste 1 an.(7,45%) 

Din numărul total de apeluri soluŃionate (4.581), 2.792 dosare (60,94%) au fost 
soluŃionate într-un interval cuprins între 0-6 luni, 1439 dosare au fost soluŃionate între 6 luni - 
1 an (31,41%) iar 350 dosare, reprezentând 7,64% au fost soluŃionate într-un interval de timp 
mai mare de 1 an. 

Referitor la numărul total de recursuri soluŃionate (2.298 dosare), 1073 dosare, 
reprezentând 46,69 % din total au fost soluŃionate într-un interval cuprins între 0-6 luni, 896 
dosare (38,99%) într-un interval cuprins între 6 luni – 1 an şi 329 dosare au fost soluŃionate 
într-un interval de timp ce a depăşit  1 an (14,31%). 

Referitor la cauzele aflate în stadiul procesual contestaŃii, 778 dosare (99,87% din 
total soluŃionate) au fost soluŃionate într-un interval de timp între 0-6 luni şi un singur dosar 
reprezentând 0,1% a fost soluŃionat între 6 luni -1 an. 
 

 
Durata de soluŃionare pe materii 

 
În materie penală, 83,42% din total soluŃionate au fost soluŃionate şi redactate într-un 

interval de  timp, între 0 - 6  luni, 13,43% între 6 luni - 1 an, 1,93% între 1 - 1,6 ani, 1,12% 
între 1,6 - 3 ani şi 0,08% într-un interval de timp de peste 3 ani. 

În materie civilă, 49,15% din dosare au fost soluŃionate într-un interval de timp între 
0-6 luni, 37,01% între 6 luni - 1 an, 6,91% între 1 an - 1,6 luni, 5,68% între 1,6 - 3 ani şi 
1,22% peste 3 ani. 

În materia minori şi familie, 95,65% din dosarele soluŃionate în această materie au 
fost soluŃionate într-un interval cuprins între 0-6 luni şi 4,34% între 6 luni-1 an. 

În materia litigii de muncă, 56,08% din dosarele soluŃionate, au fost soluŃionate între 
0 - 6 luni, 35,13% între 6 luni - 1an, 6,30% între 1 - 1,6 ani, 1,80% între 1,6 - 3 ani şi 0,67 % 
peste 3 ani. 

În materia asigurări sociale, 51,29% din dosarele soluŃionate în această materie au 
fost soluŃionate într-un interval de timp cuprins între 0 - 6 luni, 41,28% între 6 luni - 1 an, 
5,84% între 1 an - 1,6 luni şi 1,46% între 1,6 ani - 3 ani şi 0,10% peste 3 ani. 

În materia litigii cu profesioniştii, 41,11% din dosare au fost soluŃionate într-un 
interval cuprins între 0-6 luni, 35,08% între 6 luni-1 an, 9,89% între 1 an - 1,6 ani, 13,13% 
într-un interval de timp cuprins între 1,6 ani – 3 ani şi 0,77% peste 3 ani. 

În materia contencios administrativ, 55,44% din dosare au fost soluŃionate între 0-6 
luni, 33,03% într-un interval cuprins între 6 luni – 1 an, 7,09% între 1 an - 1,6 ani, 2,89% între 
1,6 -3 ani şi 1,53% peste 3 ani. 

În materia faliment, 71,79% din numărul total de dosare soluŃionate au fost 
soluŃionate între 0 - 6 luni, 21,93% între 6 luni-1 an, 3,41% între 1 an - 1,6 ani şi 2,84% între 
1,6 ani - 3 ani. 

În materia maritim fluvial, 61,53% din dosare au fost soluŃionate între 0-6 luni şi 
38,46% între 6 luni - 1 an. 
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2021 
Durata de soluŃionare pe stadii procesuale 
 
SecŃia penală 
Stadiul 
procesual 

Hotărâri 
finale închise 
(redactate) 

Dosare 
finalizate 
 0-6 luni 

Dosare 
finalizate 
6-12 luni 

Dosare 
finalizate 
1-1,6 ani 

Dosare 
finalizate 
1,6 ani-3 
ani 

Dosare 
finalizate 
peste 3 ani 

Fond 
penal 

168 157 6 3 1 1 

Apel penal 1.535 1.136 326 45 27 1 
Recurs 
penal 

4 3 1 - - - 

ContestaŃii 779 778 1 - - - 
Total 2.486 2.074 334 48 28 2 
 
SecŃia penală 
Fonduri - SoluŃionate - Hotărâri finale 
închise (redactate) 

Pondere din total soluŃionate 

0-6 
luni 

6-12 
luni 

1-1,6 
ani 

1,6-3  
ani 

peste 3 
ani 

 
168 

93,5% 3,6% 1,8% 0,6% 0,6% 
 
Apeluri - SoluŃionate - Hotărâri finale 
închise (redactate) 

Pondere din total soluŃionate 

0-6 
luni 

6-12 
luni 

1-1,6 
ani 

1,6-3  
ani 

peste 3 
ani 

 
1.535 

74% 21,3% 2,9% 1,8% 0,1% 
 
Recursuri - SoluŃionate - Hotărâri finale 
închise (redactate) 

Pondere din total soluŃionate 

0-6 
luni 

6-12 
luni 

1-1,6 
ani 

1,6-3  
ani 

peste 3 
ani 

 
4 

75% 25% - - - 
 
 
ContestaŃii - Hotărâri finale închise 
(redactate) 

Pondere din total soluŃionate 

0-6 
luni 

6-12 
luni 

1-1,6 
ani 

1,6-3  
ani 

peste 3 
ani 

 
779 

99,9% 0,1% - - - 
 
 
SoluŃionate - Hotărâri finale închise 
(redactate) 

Pondere din total soluŃionate 

0-6 
luni 

6-12 
luni 

1-1,6 
ani 

1,6-3  
ani 

peste 3 
ani 

 
 2.486 

83,4% 13,4% 1,9% 1,1% 0,1% 
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2020 
Durata de soluŃionare 
 
Penal 
Stadiul 
procesual 

Hotărâri 
finale închise 
(redactate) 

Dosare 
finalizate 
 0-6 luni 

Dosare 
finalizate 
6-12 luni 

Dosare 
finalizate 
1-1,6 ani 

Dosare 
finalizate 
1,6 -3 ani 

Dosare 
finalizate 
peste 3 ani 

Fond 
penal 

212 197 10 3 2 - 

Apel penal 1.389 926 372 64 25 2 
Recurs 
penal 

4 4 - - - - 

ContestaŃii 602 598 4 - - - 
Total 2.207 1.725 386 67 27 2 
 
 
SecŃia I civilă 

 
Durata de soluŃionare pe materii şi stadii procesuale 
 
2021 
Materia Hotărâri 

finale 
închise 
(redactate) 

Dosare 
finalizate 
0-6 luni 

Dosare 
finalizate 
6-12 luni 

Dosare 
finalizate 
1-1,6 ani 

Dosare 
finalizate 
 1,6-3 ani 

Dosare 
finalizate 
peste 3 ani 

FONDURI 
Civil 44 44 - - - - 
Litigii de muncă 18 18 - - - - 
Asigurări sociale 2 2 - - - - 
Minori şi familie 7 7 - - - - 
Total  fonduri 71 71 - - - - 
APELURI 
Civil 223 109 74 17 19 4 
Litigii de muncă 417 226 152 28 8 3 
Asigurări sociale 1.838 940 762 107 27 2 
Minori şi familie 30 30 - - - - 
Propr. intelect. - - - - - - 
Total   apeluri 2.508 1.305 988 152 54 9 
RECURSURI 
Civil 384 167 167 28 18 4 
Litigii de muncă 9 5 4 - - - 
Asigurări sociale 8 6 1 1 - - 
Minori şi familie 9 7 2 - - - 
Total  recursuri 410 185 174 29 18 4 
Total general 2.989 1.561 1.162 181 72 13 
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Durata de soluŃionare a cauzelor pe materii 
 
Total general 
 

 
 
SecŃia I civilă 

 

 

 

 
 

       
Materia 

Hotărâri 
finale 
închise 
(redactate) 

Dosare 
finalizate 
0-6 luni 

Dosare 
finalizate 
6-12 luni 

Dosare 
finalizate 
1-1,6 ani 

Dosare 
finalizate 
1,6-3 ani 

Dosare 
finalizate peste 
3 ani 

Civil 651 320 241 45 37 8 
Minori şi 
familie 

46 44 2 - - - 

Litigii de 
muncă 

444 249 156 28 8 3 

Asigurări 
sociale 

1.848 948 763 108 27 2 

Proprietate 
intelectuală 

- - - - - - 

Total 
general 

2.989 1.561 1.162 181 72 13 

Fonduri - SoluŃionate - Hotărâri finale 
închise (redactate) 

Pondere din total soluŃionate 

0-6 
luni 

6-12 
luni 

1-1,6 
ani 

1,6-3 
ani 

peste 3 
ani 

 
71 

100% - - - - 

Apeluri - SoluŃionate - Hotărâri finale 
închise (redactate) 

Pondere din total soluŃionate 

0-6 
luni 

6-12 
luni 

1-1,6 
ani 

1,6-3 
ani 

peste 3 
ani 

 
2.508 

52,03% 39,39% 6,06% 2,15% 0,35% 

Recursuri - SoluŃionate - Hotărâri finale 
închise (redactate) 

Pondere din total soluŃionate 

0-6 
luni 

6-12 
luni 

1-1,6 
ani 

1,6-3 
ani 

peste 3 
ani 

 
410 

45,12% 42,43% 7,07% 4,39% 0,97% 

SoluŃionate - Hotărâri finale închise 
(redactate) 

Pondere din total soluŃionate 

0-6 
luni 

6-12 
luni 

1-1,6 
ani 

1,6-3 
ani 

peste 3 
ani 

 
2.989 

52,22% 38,87% 6,05% 2,40% 0,43% 
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2020 
Durata de soluŃionare pe materii şi stadii procesuale 
Materia Hotărâri 

finale 
închise 
(redactate) 

Dosare 
finalizate 
0-6 luni 

Dosare 
finalizate 
6-12 luni 

Dosare 
finalizate 
1-1,6 ani 

Dosare 
finalizate 
 1,6-3 ani 

Dosare 
finalizate 
peste 3 
ani 

FONDURI 
Civil 33 32 1 - - - 
Litigii de muncă 28 28 - - - - 
Asigurări sociale 3 3 - - - - 
Minori şi familie 6 6 - - - - 
Total  fonduri 70 69 1 - - - 
APELURI 
Civil 234 74 81 43 31 5 
Litigii de muncă 367 251 87 15 13 1 
Asigurări sociale 1.030 524 306 145 55 - 
Minori şi familie 18 17 1 - - - 
Proprietate 
intelectuală 

1 1 - - - - 

Total   apeluri 1.650 867 475 203 99 6 
RECURSURI 
Civil 370 85 199 48 37 1 
Litigii de muncă 11 9 2 - - - 
Asigurări sociale 5 3 2 - - - 
Minori şi familie 15 5 10 - - - 
Total  recursuri 401 102 213 48 37 1 
Total general 2.121 1.038 689 251 136 7 
 
 
 
Durata de soluŃionare a cauzelor 
Total general 
 

 
 
 

       Materia Hotărâri 
finale 
închise 
(redactate) 

Dosare 
finalizate 
0-6 luni 

Dosare 
finalizate 
6-12 luni 

Dosare 
finalizate 
1-1,6 ani 

Dosare 
finalizate 
1,6-3 ani 

Dosare 
finalizate peste 
3 ani 

Civil 637 191 281 91 68 6 
Minori şi 
familie 

39 28 11 - - - 

Litigii de muncă 406 288 89 15 13 1 
Asigurări 
sociale 

1.038 530 308 145 55 - 

Proprietate 
intelectuală 

1 1 - - - - 

Total general 2.121 1.038 689 251 136 7 
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SecŃia a II a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 
2021 
 
Durata de soluŃionare pe  materii şi stadii procesuale 
Materia Hotărâri 

finale 
închise 
(redactate) 

Dosare 
finalizate 
0-6 luni 

Dosare 
finalizate 
6-12 luni 

Dosare 
finalizate 
1-1,6 ani 

Dosare 
finalizate 
 1,6-3 ani 

Dosare 
finalizate 
peste 3 
ani 

FONDURI 
Litigii cu 
profesioniştii 

64 62 1 - 1 - 

Contencios 
administrativ 

284 202 44 13 13 12 

Faliment 2 2 - - - - 
Maritim-fluvial 1 1 - - - - 
Total  fonduri 351 267 45 13 14 12 
APELURI 
Litigii cu 
profesioniştii 

208 108 58 27 14 1 

Contencios 
administrativ 

30 28 2 - - - 

Faliment 292 210 62 11 9 - 
Maritim-fluvial 8 5 3 - - - 
Total   apeluri 538 351 125 38 23 1 
RECURSURI 
Litigii cu 
profesioniştii 

375 96 168 37 70 4 

Contencios 
administrativ 

1.448 747 536 112 38 15 

Faliment 57 40 15 1 1 - 
Maritim-fluvial 4 2 2 - - - 
Total  recursuri 1.884 885 721 150 109 19 
Total general 2.773 1.503 891 201 146 32 
 
Durata de soluŃionare a cauzelor 
Total general 
 
Materia Hotărâri 

finale 
închise 
(redactate) 

Dosare 
finalizate 
0-6 luni 

Dosare 
finalizate 
6-12 luni 

Dosare 
finalizate 
1-1,6 ani 

Dosare 
finalizate 
1,6-3 ani 

Dosare 
finalizate 
peste 3 
ani 

Litigii cu 
profesioniştii 

647 266 227 64 85 5 

Contencios 
administrativ 

1.762 977 582 125 51 27 

Faliment 351 252 77 12 10 - 
Maritim-
fluvial 

13 8 5 - - - 

Total general 2.773 1.503 891 201 146 32 
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SecŃia a II civilă, de contencios administrativ şi fiscal 

 
 
 
 
2020 
 
Durata de soluŃionare pe materii şi stadii procesuale 
Materia Hotărâri 

finale 
închise 
(redactate) 

Dosare 
finalizate 
0-6 luni 

Dosare 
finalizate 
6-12 luni 

Dosare 
finalizate 
1-1,6 ani 

Dosare 
finalizate 
 1,6-3 ani 

Dosare 
finalizate 
peste 3 
ani 

FONDURI 
Litigii cu 
profesioniştii 

60 58 2 - - - 

Contencios 
administrativ 

233 155 48 19 9 2 

Faliment - - - - - - 
Maritim-fluvial - - - - - - 
Total  fonduri 293 213 50 19 9 2 
APELURI 
Litigii cu 
profesioniştii 

172 68 71 18 9 6 

Contencios 9 5 2 - 1 1 

Fonduri - SoluŃionate - Hotărâri finale 
închise (redactate) 

Pondere din total soluŃionate 

0-6 
luni 

6-12 
luni 

1-1,6 
ani 

1,6-3 
ani 

peste 3 
ani 

 
351 

76,06% 12,82% 3,70% 3,98% 3,41% 

Apeluri - SoluŃionate - Hotărâri finale 
închise (redactate) 

Pondere din total soluŃionate 

0-6 
luni 

6-12 
luni 

1-1,6 
ani 

1,6-3 
ani 

peste 3 
ani 

 
538 

65,24% 23,23% 7,06% 4,27% 0,18% 

Recursuri - SoluŃionate - Hotărâri finale 
închise (redactate) 

Pondere din total soluŃionate 

0-6 
luni 

6-12 
luni 

1-1,6 
ani 

1,6-3 
ani 

peste 3 
ani 

 
1.884 

46,97% 38,26% 7,96% 5,78% 1,00% 

SoluŃionate - Hotărâri finale închise 
(redactate) 

Pondere din total soluŃionate 

0-6 
luni 

6-12 
luni 

1-1,6 
ani 

1,6-3 
ani 

peste 3 
ani 

 
2.773 

54,20% 32,13% 7,24% 5,26% 1,15% 
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administrativ 
Faliment 346 168 154 19 3 2 
Maritim-fluvial 17 11 2 2 2 - 
Total   apeluri 544 252 229 39 15 9 
RECURSURI 
Litigii cu 
profesioniştii 

382 63 191 81 46 1 

Contencios 
administrativ 

1.304 409 705 162 27 1 

Faliment 67 30 33 3 1 - 
Maritim-fluvial 4 2 2 - - - 
Total  recursuri 1.757 504 931 246 74 2 
Total general 2.594 969 1.210 304 98 13 
 
 
2020 
 
Durata de soluŃionare a cauzelor pe materii 
Total general 
 
Materia Hotărâri 

finale 
închise 
(redactate) 

Dosare 
finalizate 
0-6 luni 

Dosare 
finalizate 
6-12 luni 

Dosare 
finalizate 
1-1,6 ani 

Dosare 
finalizate 
1,6-3 ani 

Dosare 
finalizate 
peste 3 
ani 

Litigii cu 
profesioniştii 

614 189 264 99 55 7 

Contencios 
administrativ 

1.546 569 755 181 37 4 

Faliment 413 198 187 22 4 2 
Maritim-
fluvial 

21 13 4 2 2 - 

Total general 2.594 969 1.210 304 98 13 
 

5. Redactările peste termenul legal 
 
Redactările peste termenul legal reprezintă procentul instanŃei, de redactare peste 

termen a dosarelor finalizate cu document de tip final Hotărâre şi Hotărâre cameră de consiliu 
precum şi al următoarelor documente: încheiere percheziŃie, încheiere anulare cerere, 
încheiere finală cameră preliminară, încheiere măsuri preventive (faza de urmărire penală) şi 
încheiere reexaminare (după anulare cerere). 

În perioada de referinŃă, din totalul de 7.410 dosare soluŃionate prin documentele 
finale enumerate mai sus, un număr de 3.178 dosare au fost redactate peste termen, 
reprezentând un procent de 42,9%, media depăşirii în zile a termenului legal de redactare fiind 
de 55 zile, iar media zilelor de redactare de 45,1. 

Acest fapt a determinat încadrarea instanŃei în gradul ineficient, conform extrasului 
din aplicaŃie, identic cu gradul de eficienŃă înregistrat la sfârşitul anului 2020.   

În perioada de referinŃă, în ceea ce priveşte situaŃia pe materii juridice, instanŃa este 
încadrată ca ineficientă la acest criteriu în materiile civil, contencios administrativ şi fiscal,  
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faliment şi litigii cu profesioniştii,  eficientă în materiile penal şi minori şi familie iar în 
materiile asigurări sociale, maritim fluvial şi litigii de muncă, gradul de eficienŃă înregistrat 
este satisfăcător, cu menŃiunea că media depăşirii în zile a termenului de redactare a 
hotărârilor cea mai redusă a fost în materia minori şi familie (28,6 zile) iar cea mai mare a 
fost în materie penală (96,4 zile). 

Totodată, media zilelor de redactare cea mai scăzută s-a înregistrat în materia minori 
şi familie (23,0 zile)  iar cea mai mare în materia litigii cu profesioniştii (65,7 zile). 

 
În anul 2020, media depăşirii în zile a termenului de redactare a hotărârilor cea 

mai redusă a fost în materia asigurărilor sociale (17,7 zile) iar cea mai mare a fost în materia 
litigii cu profesioniştii (86,4 zile) iar în ceea ce priveşte media zilelor de redactare cea mai 
scăzută s-a înregistrat în materia asigurări sociale (20,1 zile)  iar cea mai mare în materia 
litigii cu profesioniştii (76,5 zile). 

 
SecŃia penală 
În perioada de referinŃă din totalul de 1.758 dosare soluŃionate, un număr de 333 

dosare au fost redactate peste termen, având o pondere de 18,9% faŃă de 29,1% în anul 2020 
determinând încadrarea SecŃiei în gradul „eficient”. 
 

SecŃia I civilă 
În perioada de referinŃă, din totalul de 2.919 dosare soluŃionate, un număr de 1421 

dosare apar redactate peste termen, determinând încadrarea SecŃiei în gradul „satisfăcător”, 
indicator înregistrat şi la sfârşitul anului 2020. Totodată, în materia minori şi familie gradul de 
eficienŃă este  eficient. 
 

SecŃia a II -a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 
        În perioada de referinŃă, din totalul de 2.732 dosare soluŃionate, un număr de 1.423 

dosare au fost redactate peste termen, determinând încadrarea secŃiei în gradul „ineficient”. 
Acelaşi grad de eficienŃă se constată în 3 din cele 4 materii aferente secŃiei, cu excepŃia materiei 
drept maritim şi fluvial la care gradul de eficienŃă înregistrat este satisfăcător. 

          Se observã cã gradul scãzut de eficiențã al secției și implicit al instanței este dat de 
redactãrile peste termenul legal, care au determinat, într-o oarecare mãsurã, încadrarea secției 
în gradul „ineficient”.  
          La nivelul Secției a II-a, Contencios Administrativ ºi Fiscal principala cauzã care a 
determinat depãșirea termenului legal de redactare o reprezintã volumul de activitate, 
complexitatea din ce în ce mai mare a cauzelor și a problemelor de drept incidente, 
modificãrile de substanțã ale legislației în materiile în care judecã secția, precum și 
necesitatea unor ample dezbateri profesionale menite sã unifice practica judiciarã. Toate 
aceste aspecte au implicat un consum de timp important, ce a împiedicat, în anumite cazuri, 
respectarea termenului legal de redactare.  
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I.4. Indicii de atacabilitate a hotărârilor judecătorești 
 

Ponderea atacabilităŃii hotărârilor reprezintă raportul dintre numărul de hotărâri atacate 
în anul de referinŃă şi numărul de hotărâri finalizate în acelaşi an. 

Datele statistice evidenŃiază că din numărul total de 8.248 de hotărâri pronunŃate şi 
redactate  în anul 2021 de Curtea de Apel ConstanŃa, s-a exercitat calea de atac în 297 de 
cauze, respectiv:  
 SecŃia I civilă - 87 de cauze 

Sectia a II a civilă, de contencios administrativ şi fiscal – 151 cauze 
SecŃia penală - 59 cauze 
Rezultă o pondere a atacabilităŃii hotărârilor judecătoreşti de 3,60% raportată la 

numărul total al hotărârilor pronunŃate. 
 
 

I.5. Indicii de desființare a hotărârilor judecătorești 
 

Indicele de desfiinŃare a hotărârilor judecătoreşti reprezintă raportul dintre numărul 
hotărârilor desfiinŃate sau modificate în căile de atac, în anul de referinŃă şi numărul de 
hotărâri finalizate în acelaşi an. 

Raportat la numărul total de 8.248 de hotărâri pronunŃate şi redactate de Curtea de 
Apel ConstanŃa în anul 2021, indicele de desfiinŃare sau modificare este de 0,84%. (0,47% 
trimitere spre rejudecare şi 0,37% desfiinŃare şi modificare) 

Indicele de desfiinŃare sau modificare raportat la numărul hotărârilor pronunŃate  la 
SecŃia I civilă este de 0,4%, la SecŃia a II a civilă, de contencios administrativ şi fiscal este de 
1,87%, iar la SecŃia penală reprezintă un  procent de 0,24%. 
 
 
 
2021 
 
Curtea de Apel 
ConstanŃa 

 
Hotărâri 
pronunŃate 

 
Nr. hotărâri 
pronunŃate de 
Curtea de Apel 
ConstanŃa  care au 
fost atacate 

Hotărâri pronunŃate de 
I.C.C.J. prin care au fost 
respinse căile de atac 
declarate împotriva 
hotărârilor CurŃii de Apel 
ConstanŃa 

  Nr. 
hotărâri 

Pondere Nr. 
hotărâri 

Pondere 

SecŃia I civilă 2.989 87 2,91% 53 1,77% 
SecŃia a II-a civilă, de 
contencios 
administrativ şi fiscal 

2.773 151 5,44% 118 4,25% 

SecŃia penală 2.486 59 2,37% 44 1,76% 
 

Total instanŃă 8248 297 3,60% 215 2,60% 
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2021 
Din care:  

Curtea de Apel 
ConstanŃa 

 
Hotă- 
râri 
pronun-
Ńate 

Hotărâri pronunŃate de I.C.C.J.  
prin care au fost  admise căile de 
atac declarate împotriva hot. 
pronunŃate  de Curtea de Apel 
ConstanŃa 

Trimitere spre 
rejudecare 

DesfiinŃare şi 
modificare 

  Nr. 
hotărâri 

Pondere Nr. 
hotă- 
râri 

Pon-
dere 

Nr. 
hotă-
râri 

Pon-
ere 

SecŃia I civilă 2.989 12 0,4% 10 0,33
% 

2 0,06% 

SecŃia a II-a civilă, 
de contencios 
adm.şi fiscal 

2.773 52 1,87% 28 1,00
% 

24 0,86% 

SecŃia penală 2.486 6 0,24% 
 

1 0,04
% 

5 0,20% 

Total instanŃă 8.248 70 0,84% 39 0,47
% 

31 0,37
% 

 
2020 

 
Curtea de Apel 
ConstanŃa 

 
Hotărâri 
pronun-
Ńate 

Nr. hotărâri pronunŃate 
de Curtea de Apel 
ConstanŃa  care au fost 
atacate 

Hotărâri pronunŃate de I.C.C.J. 
prin care au fost respinse căile de 
atac declarate împotriva hotărârilor 
CurŃii de Apel ConstanŃa 

  Nr. 
hotărâri 

Pondere Nr. 
hotărâri 

Pondere 

SecŃia I civilă 2.121 85 4% 45 2% 
SecŃia a II-a Civilă, de 
contencios adm.şi fiscal 

2.594 115 4,43% 86 3,31% 

SecŃia penală 2.207 81 3,67% 67 3,03% 
Total instanŃă 6.922 281 4,05% 198 2,86% 

 
2020 

Din care:  
Curtea de Apel 
ConstanŃa 

Hotă- 
râri 
pronun-
Ńate 

Hotărâri pronunŃate de 
I.C.C.J. prin care au fost  
admise căile de atac declarate 
împotriva hot. pronunŃate  de 
Curtea de Apel ConstanŃa 

Trimitere spre 
rejudecare 

DesfiinŃare şi 
modificare 

  Nr. 
hotărâri 

Pondere Nr. 
hotărâ
ri 

Pond
ere 

Nr. 
hotărâ
ri 

Pond
ere 

SecŃia I civilă 2.121 6 0,2% 6 0,2% - - 
SecŃia a II-a Civilă, 
de contencios 
adm.şi fiscal 

2.594 50 1,92% 23 0,88
% 

27 1,04% 

SecŃia penală 2.207 10 0,45% 5 0,22
% 

5 0,22% 

Total instanŃă 6.922 66 0,95% 34 0,49
% 

32 0,46
% 
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II. DATE STATISTICE REFERITOARE LA RESURSELE UMANE LA 
NIVELUL CURȚII DE APEL CONSTANȚA 

  
II.1 Structura  de personal a Curtii de Apel ConstanŃa 
 
Structura de personal a Curții de Apel ConstanŃa  cuprinde 43 de posturi de judecători, 

dintre care: 38 ocupate; 2 judecători detașați (1judecător la CSM și 1 judecător  la  C.A.B); 64 
posturi personal auxiliar de specialitate și conex, ocupate fiind 63 posturi; 12 funcționari 
publici, din care 11 ocupate, un post vacant (manager public) și 5 posturi personal contractual, 
ocupate. 

La nivelul funcțiilor de conducere, în timpul anului, s-au ocupat, prin  concurs cele 
două posturi  vacante de vicepreședinte de către judecătorii Mocanu Mihaela Cristina și 
Răpeanu Claudiu  Iulian, fiind eliberati din funcțiile de conducere , pe care au fost numiti 
respectiv,  președinte sectie I-a civilă și sectia a II-a civilă de contencios administrativ și 
fiscal. 

 Doamna judecător Jurubiță Alina Gabriela  a fost delegată  în funcția de președinte al 
Sectiei I-a civilă iar domnul judecător Nemeth Francisc, delegat în funcția de  președinte  al 
Sectiei a II-a civilă de contencios administrativ și fiscal. 

  S-au făcut demersuri pentru reorganizarea Sectiei a II-a civilă de contencios 
administrativ și fiscal precum și pentru transferarea a două posturi de judecător de la 
Judecătoria Constanta,  care au fost aprobate și alocate prin Ordinul nr.4853/C/2021al 
Ministerului Justitiei, Curții de Apel ConstanŃa. 
  Curtea de Apel ConstanŃa, în calitate de angajator, s-a preocupat de  bunul mers al 
activității de judecată prin asigurarea ocupării posturilor  vacante sau temporar vacante de 
personal auxiliar de specialitate şi conex, precum și de personal contractual de la instanŃele  
judecătoreşti din raza de activitate a Curții de Apel ConstanŃa.     

Pe parcursul anului 2021, au fost  organizate  trei concursuri, în lunile mai, august și 
noiembrie,  pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual iar în luna decembrie 
s-a organizat examen pentru promovare în grad a personalului contractual. 

Pentru ocuparea posturilor de personal auxiliar de specialitate și conex de la instanțele  
judecătorești, s-a organizat  concurs pentru ocuparea posturilor temporar  vacante de grefier  
în lunile februarie și decembrie 2021. Rezultatele concursurilor au dus la acoperirea posturilor 
scoase la concurs și ocuparea altor posturi vacante temporar, prin valorificare.   
   Posturile vacante de personal conex au fost ocupate prin concurs organizat în lunile 
mai, iunie și octombrie 2021. 
 In luna iunie 2021, a fost organizat concurs pentru ocuparea funcțiilor auxiliare de 
conducere. Unele funcŃii de conducere scoase la concurs (grefier sef Judecătoria Constanta și 
grefier şef Judecătoria Medgidia) au fost ocupate prin prelungirea mandatelor( motivat de 
faptul că nu s-a înscris nici un candidat), iar funcțiile  de  grefier șef sectie civilă a II-a de la 
Tribunalul ConstanŃa şi SecŃia penală  de la Curtea de Apel Constanta sunt ocupate prin 
delegare în prezent. 
 In luna februarie 2021 s-a organizat concurs de promovare la instanță superioară  
pentru posturile vacante de grefier studii superioare la Curtea de Apel și Tribunalul Tulcea, iar 
în luna noiembrie pentru Tribunalul Constanta.    
 Curtea de Apel a organizat, în luna  aprilie 2021, examen de promovare in grad/treaptă 
profesională a personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești din raza 
de activitate. 
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S I T U A ł I A  P O S T U R I L O R 
la 31 decembrie 2021 
 

Posturi     FuncŃia 
Total Ocu-

pate 
Vacante Pensio

-naŃi 
Post 
temporar 
vacant  

TransferaŃi
/ 
promovati 
  

Detaşati 
de la 
Curte 

Judecător 43 38 5 : (1 presedinte; 
4 președinte secție: 
Civila I,  Civilă II, 
sectie de contencios; 
Sectie penală;  

3 - 1(ICCJ) 2 

Grefier 44 43 1     1 concediu 
crestere 
copil 

  

Grefier 
documentarist 

1 1 -     

Grefier 
statistician 

1 1 -     

Specialist IT 4 4 -     
Grefier-arhivar 7 7 -     
Agent 
procedural 

3 3 -     

Aprod 2 2 -     
șofer 2 2 -     
Total personal 
auxiliar  de 
specialitate și 
conex 

64 63 -     

Manager 1 1 -     
Auditor 1 1 -     
Consilier 3 3 -       
Expert 6 6 -     
Manager 
public 

1 0 1     

Total 
funcționari 
publici 

12 11 1     

Referent de 
specialitate -
psiholog 

1 1 -     

Referent 1 1 -     
Muncitor 2 2 -     
Îngrijitor 1 1 -     
Total personal 
contractual 

5 5 -     

Total personal 
Curtea de Apel 
ConstanŃa 

124 117 7     
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II.2. Situația sancțiunilor disciplinare şi penale 
 

În anul 2021 au fost aplicate de către SecŃia pentru judecători un număr de 5 sancŃiuni 
disciplinare  judecătorilor  din  cadrul Curții de Apel ConstanŃa, însă fără a avea caracter 
definitiv. 
 Nu au fost aplicate sancŃiuni penale judecătorilor sau personalului auxiliar de 
specialitate şi nici nu s-au constatat încălcări ale codului deontologic. 

Nu au fost aplicate sancŃiuni disciplinare către personalul auxiliar de specialitate, 
contractual şi conex. 

Un judecător din cadrul CurŃii de Apel ConstanŃa, trimis în judecată în anul  2017 a 
fost achitat în mod definitiv, revenind în activitate ca urmare a încetării măsurii suspendării 
din funcŃie, în prezent fiind reluată procedura încetării activităŃii prin pensionare, suspendată 
în legătură cu trimiterea în judecată. 
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III. EFECTELE MASURILOR ADMINISTRATIVE DISPUSE IN  PERIOADA 
STARII DE ALERTA 
 

În perioada pandemiei, cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2, societatea a 
cunoscut o schimbare majoră, care a impus reconsiderarea modalităŃii de exercitare a 
activităŃilor profesionale şi sociale. În această conjunctură, conducerea administrativ – 
judiciară a instanŃei s-a confruntat şi a avut de gestionat situaŃii complicate, fiind luate şi 
menŃinute măsuri administrative în vederea protejării personalului propriu şi al cetăŃenilor 
care apelează la serviciul public al justiŃiei. Suspendarea şi restrângerea activităŃii  au 
implicat, în acelaşi timp, pe lângă activităŃile organizatorice interne, inerente, şi o componentă 
de comunicare către exterior, către public, în timp util şi pe înŃelesul tuturor, a măsurilor 
adoptate, ceea ce a făcut ca managementul administrativ-judiciar să fie, pe întreg parcursul 
anului 2021, unul deosebit de solicitant.   

Pentru a veni în sprijinul instanŃelor, încă din anul 2020,Consiliul Superior al 
Magistraturii a adoptat o serie de hotărâri care să asigure o implementare unitară a măsurilor 
de prevenŃie, precum şi garanŃii pentru toate persoanele implicate în actul de justiŃie. 

Astfel, SecŃia pentru judecători prin Hotărârea nr.734 din data de 12 mai 2020,  a 
adoptat o serie de măsuri de prevenŃie, consolidate prin Hotărârea nr.1095/20.08.2020, 
menite să asigure o aplicare unitară a acestora la nivelul tuturor instanŃelor din România, 
precum şi garanŃii pentru toate persoanele care apelează la acest serviciu public. 

Prin aceste hotărâri, s-a stabilit ca, prin derogare de la prevederile Regulamentului de 
ordine interioară al instanŃelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii nr. 1375/2015, cu modificările şi completările ulterioare, activitatea 
administrativ-judiciară a instanŃelor judecătoreşti să se desfăşoare cu luarea în considerare a 
unor reguli, precum: 

- adaptarea programului de lucru, inclusiv a programului de lucru cu publicul al 
instanŃelor, prin decizia conducătorului instanŃei, în scopul prevenirii răspândirii COVID - 
19 şi a protecŃiei persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul instanŃei; 

- realizarea accesului în arhiva instanŃei în vederea consultării dosarelor prin 
stabilirea de intervale orare alocate distinct avocaŃilor, consilierilor juridici, practicienilor 
în insolvenŃă, experŃilor şi interpreŃilor; 

- la programarea şedinŃelor de judecată, preşedinŃii de instanŃă să Ńină seama de 
necesitatea asigurării unui echilibru între principiul soluŃionării cu celeritate a cauzelor şi 
principiul asigurării sănătăŃii publice; 

- permiterea accesului participanŃilor la procedurile judiciare în sălile de şedinŃă cu 
10 minute anterior intervalului orar în care au fost fixate cauzele respective; 

- accesul la compartimentele care desfăşoară activităŃi cu publicul, să fie realizat 
potrivit unei programări prealabile realizate online sau telefonic, cu respectarea regulilor 
de distanŃare socială şi doar în măsura în care justiŃiabilii nu au posibilitatea de a consulta 
dosarele ori evidenŃele în format electronic; 

- în măsura în care este posibil, intrarea şi ieşirea din sediul instanŃei să se facă pe 
căi de acces separate; 

- pe întreagă perioadă în care se află în incinta instanŃei, personalul acesteia, 
justiŃiabilii, alŃi participanŃi la procesele civile şi penale, precum şi publicul să poarte 
echipamentele de protecŃie individuale, în condiŃiile stabilite prin decizia conducătorului 
instanŃei; 

- în cauzele nonpenale, dacă este posibil, instanŃele judecătoreşti să dispună măsurile 
necesare pentru desfăşurarea şedinŃei de judecată prin videoconferinŃă, cu respectarea 
principiilor care guvernează procesul civil; 



 60 

- desfăşurarea şedinŃei de judecată, în cauzele penale, prin videoconferinŃă în 
condiŃiile Codului de procedură penală sau ale legilor speciale, cu respectarea principiilor 
care guvernează procesul penal; 

- gruparea cauzelor pe intervale orare, urmărindu-se limitarea numărului de persoane 
prezente concomitent în sala de şedinŃă şi valorificarea eficientă a intervalelor orare 
stabilite, astfel încât să se asigure respectarea regulilor de distanŃare socială. Lista, 
conŃinând intervalele orare alocate fiecărui grup de cauze, să fie publicată pe pagina de 
internet a instanŃei şi prin orice alt mijloc de informare publică; 

- transmiterea cererilor de chemare în judecată, a căilor de atac, precum şi a oricăror 
alte cereri adresate instanŃei care nu se depun direct în şedinŃă, precum şi comunicarea 
acestora către părŃi să se realizeze prin mijloace electronice, preşedintele instanŃei sau al 
completului de judecată urmând a aprecia situaŃiile derogatorii în care este permisă 
depunerea sau transmiterea documentelor în formă fizică. 

Aceste măsuri temporare şi unitare, luate în condiŃii excepŃionale de către Consiliul 
Superior al Magistraturii şi implementate la nivelul fiecărei instanŃe, în funcŃie de 
specificul fiecăreia, au fost necesare, oportune şi urgente, permiŃând acestora să 
funcŃioneze în condiŃii de siguranŃă pentru personalul propriu şi pentru participanŃii la 
actul de justiŃie. Ca urmare, cazurile de infectare în raport cu numărul mare de personal şi 
de cetăŃeni care au acces zilnic în sediile instanŃelor, nu a fost semnificativ. 

De asemenea, o serie de demersuri ale instanŃelor au avut o contribuŃie la eficienŃa 
măsurilor de protecŃie dispuse pe perioada pandemiei, dar şi un impact pozitiv în ceea ce 
priveşte desfăşurarea procedurilor judiciare. 

Astfel, s-a generalizat implementarea aplicaŃiei „Dosarului electronic”, cu 
următoarele avantaje: accesul on-line la înscrisurile din dosare; reducerea timpului şi 
costurilor pentru părŃi şi apărătorii acestora; celeritatea procedurilor, prin reducerea 
numărului de cauze amânate pentru motive legate de luarea la cunoştinŃă a noilor 
documente depuse la dosar; evitarea supraaglomerării sediilor instanŃelor şi asigurarea 
eficienŃei măsurilor de protecŃie; asigurarea accesului simultan la dosar pentru membrii 
completului de judecată, părŃi şi reprezentanŃii lor, independent de programul de relaŃii cu 
publicul şi de dosarul material. 

A fost utilizat serviciul de comunicare electronică a actelor de procedură 
’Transmitere document securizat”, care a venit în completarea aplicaŃiei „Dosar 
electronic” şi a celorlalte proiecte legate de digitalizarea şi creşterea gradului de 
transparenŃă şi accesibilitate în ceea ce priveşte activitatea judiciară a instanŃelor. (acesta 
permite oricărei persoane fizice şi juridice să opteze pentru efectuarea comunicărilor în 
format digital, cu eliminarea neajunsurilor constatate în modalităŃile clasice şi în condiŃii 
avantajoase, din punct de vedere al rapidităŃii, siguranŃei transmiterii comunicărilor, 
protejării datelor cu caracter personal şi reducerii costurilor pe care le presupun 
procedurile judiciare). 

S-a utilizat sistemul de videoconferinŃă atât pentru desfăşurarea şedinŃelor de 
judecată, cât şi pentru audierea persoanelor reŃinute sau arestate din centrele de detenŃie, 
potrivit Codului de procedură penală. 

Se poate aprecia că situaŃia creată de virusul SARS -CoV-2 a condus la 
accelerarea procesului de digitalizare a instanŃei şi a pus în evidenŃă nevoia extinderii 
acesteia la nivelul sistemului judiciar, cu scopul creşterii eficienŃei, a calităŃii actului de 
justiŃie şi a accesului la acest serviciu public, câtă vreme mijloacele electronice s-au 
dovedit a fi instrumente de lucru  eficiente, în această perioadă. 

Limitările impuse în perioada stării de urgenŃă, respectiv, a stării de alertă, pentru 
preîntâmpinarea răspândirii virusului, au generat, însă, consecinŃe negative în ceea ce 
priveşte activitatea instanŃelor judecătoreşti, din perspectiva criteriilor de eficienŃă, 
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evidenŃiate după cum urmează: 
- creşterea duratei de soluŃionare a cauzelor şi implicit creşterea stocului de dosare la 

nivelul instanŃei, inclusiv a celor cu o vechime mai mare de 1 an; 
- creşterea volumului de activitate, în condiŃiile în care s-a impus repunerea pe rol a 

cauzelor suspendate în perioada stării de urgenŃă, cumulat cu acordarea de termene de 
judecată în dosarele în care s-a finalizat procedura prealabilă, ceea ce a condus la creşterea 
numărului de dosare în şedinŃele de judecată; 

- acordarea unor termene de judecată mai lungi, situaŃie ce a dus inclusiv la creşterea 
duratei medii de soluŃionare a cauzelor, în condiŃiile în care a fost necesară o limitare a 
numărului de dosare pe şedinŃa de judecată pentru evitarea supraaglomerării atât în sălile de 
judecată, cât şi în sediul instanŃei; 

- imposibilitatea respectării termenului de redactare a hotărârilor judecătoreşti, 
ulterior reluării activităŃii, ca urmare a creşterii volumului de muncă prin soluŃionarea 
dosarelor din perioada în care activitatea a fost suspendată; 

- creşterea timpului de desfăşurare a şedinŃelor de judecată prin programarea cauzelor 
pe intervale orare, dar şi pe tipuri de obiecte; 

- decalarea activităŃilor prin instituirea unui program de muncă diferenŃiat, pentru a 
face posibilă distanŃarea socială la locul de muncă; 

- prelungirea duratei de soluŃionare a dosarelor în care au fost declarate căi de atac, 
întrucât termenele aflate în curs la data declarării stării de urgenŃă au fost întrerupte şi au curs 
noi termene, de aceeaşi durată, la data încetării stării de urgenŃă. De asemenea, dosarele în 
care au fost declarate căi de atac, având termenul de înaintare expirat înainte de declararea 
stării de urgenŃă, au fost trimise la instanŃa competenta doar după încetarea stării de urgenŃă. 
Dosarele în cauzele penale, pe durata stării de urgenŃă fiind suspendate de drept, cu excepŃia 
cauzelor urgente, au rămas mai mult timp în camera preliminară, respectiv pe rol, cu influenŃă 
directă asupra termenului de soluŃionare; 

- creşterea volumului de muncă al grefierilor prin creşterea ponderii comunicărilor 
electronice de acte şi proceduri; 

- îngreunarea parŃială a desfăşurării activităŃii din cauza situaŃiilor de 
carantinare/izolare a personalului. 

Prin urmare, consecinŃa directă, previzibilă, a măsurilor impuse în această  perioadă,  
a fost afectarea indicatorilor de eficienŃă ai instanŃelor, în ansamblu, dar şi pe secŃii şi 
individual, pe judecători, astfel cum aceştia au fost stabiliŃi prin Hotărârea nr. 
1305/09.12.2014 a Consiliului Superior al Magistraturii. Astfel, a crescut stocul de dosare şi 
durata de soluŃionare a cauzelor, a scăzut operativitatea corelativ cu creşterea volumului de 
activitate, efortul depus de magistraŃi şi de personalul implicat în exercitarea actului de justiŃie 
pentru menŃinerea acestor parametri în criteriile de eficienŃă, astfel cum au fost redate în 
capitolul privind indicatorii de eficienŃă, din prezentul raport, fiind unul considerabil 

Pe de altă parte, pandemia a scos la iveală neajunsurile dotărilor tehnice din cadrul 
instanŃelor judecătoreşti care să permită munca şi comunicarea la distanŃă, respectiv slaba 
finanŃare a sistemului, corelată cu lipsa specialiştilor IT care să dezvolte programe adecvate 
îndeplinirii acestui deziderat. 

In ceea ce priveşte slaba finanŃare a sistemului judiciar, aspect semnalat, în mod 
constant, atât de conducerile administrative ale instanŃelor judecătoreşti, cât şi de Consiliul 
Superior al Magistraturii, în perioada de referinŃă, s-au invocat dificultăŃi legate de numărul 
redus al sălilor de judecată, al birourilor destinate personalului şi, în general, al spaŃiilor din 
sediile acestora, în multe cazuri fiind greu de aplicat măsurile de distanŃare socială, de 
asigurare a fluxurilor de acces distincte în sediile instanŃelor, configuraŃia acestora 
nepermiŃând asigurarea accesului personalului şi justiŃiabililor pe căi separate. 

Astfel, s-a evidenŃiat necesitatea unor investiŃii urgente în sistemul judiciar pentru ca 
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instanŃele să poată implementa măsurile de sănătate publică dispuse de autorităŃi în caz de 
pandemie, în special cele referitoare la distanŃarea socială. Se impune realizarea unui amplu 
proces de reamenajare funcŃională, extindere şi modernizare a sediilor instanŃelor 
judecătoreşti în vederea asigurării unei infrastructuri adecvate care să permită un act de 
justiŃie în condiŃii de siguranŃă, eficient şi transparent: săli de judecată, camere de consiliu şi 
birouri suficiente în raport cu volumul de muncă, competenŃele şi numărul de personal al 
instanŃelor. 

Totodată, în relaŃia dintre activitatea administrativă a instanŃei şi justiŃiabili, justiŃia 
este unul dintre principalii contributori la consolidarea statului de drept, iar drepturile şi 
libertăŃile cetăŃenilor sunt apărate şi ocrotite în cadrul democraŃiei constituŃionale. 

Realizarea unui sistem judiciar independent, imparŃial, credibil şi eficient, reprezintă 
o condiŃie esenŃială pentru consolidarea principiilor statului de drept şi asigurarea supremaŃiei 
legii. Reforma sistemului judiciar implică şi o restructurare din perspectiva raporturilor sale 
cu societatea civilă. 

Activitatea judiciară presupune un contact nemijlocit cu justiŃiabilii, acestora 
adresându-li-se, în primul rând, acest serviciu public. Pentru o justiŃie eficientă este necesară 
respectarea unor proceduri administrative corecte, realizate cu bună credinŃă, sub cârmuirea 
aceluiaşi principiu al servirii interesului cetăŃeanului, care să garanteze accesul liber la justiŃie 
şi un proces echitabil. 

Unul dintre cele mai importante aspecte privind relaŃia cu justiŃiabilii din perspectiva 
efectelor asupra activităŃii administrative a instanŃelor, o constituie creşterea transparenŃei 
instituŃionale şi crearea premiselor care să garanteze accesul justiŃiabililor la informaŃiile 
publice. 

Astfel justiŃiabilii vor avea o imagine adecvată asupra activităŃii administrative a 
instanŃelor, ajutând la creşterea eficienŃei acestor instituŃii, la înŃelegerea mecanismelor 
interne, la responsabilizarea magistraŃilor, a personalului auxiliar şi a celorlalte categorii de 
personal implicate în actul de justiŃie. 

In anul 2021, preocuparea constantă a instanŃei a fost asigurarea transparenŃei depline 
a activităŃii desfăşurate mai ales în contextul măsurilor impuse de pandemia cauzată de virusul 
SARS-CoV2. Astfel, pe perioada stării de alertă au fost dispuse o serie de măsuri 
administrative pentru a asigura desfăşurarea activităŃii în condiŃii de siguranŃă atât pentru 
personalul instanŃei, cât şi pentru participanŃii la procedurile judiciare, cu respectarea 
drepturilor procedurale ale părŃilor. 

În acest context deosebit, în desfăşurarea activităŃii cu publicul a fost necesar să se 
extindă utilizarea instrumentelor digitale: primirea cererilor şi comunicarea actelor de 
procedură prin intermediul mijloacelor electronice, desfăşurarea şedinŃelor de judecată prin 
videoconferinŃă, programarea online pentru prezenŃa la compartimentele auxiliare, 
implementarea serviciului e-legalizări, încurajarea părŃilor să acceseze dosarul electronic 
pentru a evita prezenŃa la arhiva instanŃei. 

Activitatea de informare a justiŃiabililor şi a societăŃii civile cu privire la aspectele de 
interes public s-a realizat prin intermediul Biroului de Informare şi RelaŃii Publice, prin 
publicarea informaŃiilor pe portalul instanŃelor, prin accesul publicului la compartimentele 
auxiliare (registratură, arhivă). 

Relativ la activitatea Birourilor de informaŃii şi relaŃii publice constituite la nivelul 
instanŃei s-a constatat că judecătorul delegat a manifestat transparenŃă şi disponibilitate în 
relaŃiile cu reprezentanŃii presei, dar şi cu justiŃiabilii, fiind soluŃionate cu celeritate toate 
petiŃiile înregistrate. 

Biroul de informaŃii şi relaŃii publice din cadrul instanŃei a urmărit în permanenŃă să 
asigure creşterea gradului de informare a justiŃiabililor în scopul înŃelegerii regulilor 
sistemului căruia i se adresează. 
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Astfel, asigurarea unei informări adecvate a publicului a presupus: publicarea pe 
portalul instanŃei  a comunicatelor de presă; afişarea, atât pe portalul instanŃelor de judecată 
cât şi în sediul instanŃei a tuturor modificărilor de program cu publicul; implementarea 
accesului la dosarul electronic; publicarea jurisprudenŃei relevante pe portalul instanŃelor; 
punerea la dispoziŃia publicului, atât la sediul instanŃelor, cât şi pe portal, a unor ghiduri 
practice care să conŃină modele de cereri; facilitarea accesului la informaŃii utile justiŃiabililor 
prin intermediul echipamentului gen „Info Chioşc”. 

De asemenea, prin implementarea la nivelul instanŃelor a aplicaŃiei „TDS” 
(transmiterea securizată a documentelor) s-au creat premisele unei comunicări operative şi 
eficiente cu justiŃiabilii, aceasta contribuind la accelerarea judecării cauzelor, la reducerea 
timpului de lucru alocat emiterii citaŃiilor şi a actelor de procedură, precum şi la scăderea 
consumului de hârtie şi toner aferent emiterii citaŃiilor şi a actelor de procedură în format de 
hârtie. 

Aspectele negative semnalate de unii justiŃiabili au Ńinut mai degrabă de modul 
deformat în care unele persoane percep funcŃionarea mecanismului judiciar în ansamblul său, 
uneori drepturile procesuale fiind exercitate abuziv. Lipsa unor cunoştinŃe juridice suficiente a 
condus la formularea de către justiŃiabili, în mod repetat, a unor cereri adresate instanŃei, deşi 
soluŃionarea acestora era în căderea completului de judecată, ori a instanŃelor de control 
judiciar, împrejurare care a influenŃat activitatea administrativă. Astfel, formularea unor petiŃii 
care au caracter general, repetitiv, lipsite de obiect, au impus un răspuns administrativ, 
încărcând activitatea instanŃelor. Nici ONG-urile, nici justiŃiabilii nu au o imagine completă 
care să includă limitările de ordin tehnico - administrativ ce determină întârzieri în 
soluŃionarea cererilor. 

Aspectele negative legate de desfăşurarea activităŃii administrative, din perspectiva 
relaŃiei cu justiŃiabilii, au fost următoarele: dimensiunea spaŃiului de depozitare a dosarelor şi 
a spaŃiului alocat pentru studiul dosarelor, necesitatea trecerii la comunicarea şi înregistrarea 
actelor, dosarelor în modalitate electronică, necesitatea îmbunătăŃirii infrastructurii şi mărirea 
schemelor pentru personalul care intră în relaŃie directă cu justiŃiabilii (registratură, arhivă), 

S-a remarcat o preocupare constantă pentru îmbunătăŃirea serviciului public prestat de 
către instanŃă atât în ceea ce priveşte calitatea actului de justiŃie, cât şi în ceea ce priveşte 
calitatea serviciilor administrative. 

Astfel, s-a urmărit organizarea cât mai eficientă a compartimentelor publice ale 
instanŃei, utilizarea corespunzătoare a mijloacelor de informare disponibile, dar şi adoptarea 
unei atitudini proactive şi transparente faŃă de mass-media, în contextul interesului crescut al 
publicului faŃă de activitatea judiciară. 

În anul 2021, raporturile dintre judecătorii care au format completele de judecată şi 
justiŃiabili au avut în vedere respectarea principiilor independenŃei, imparŃialităŃii şi echităŃii 
din partea judecătorilor şi al respectului reciproc între participanŃii la actul de justiŃie, dublate 
de asistarea cetăŃeanului în înŃelegerea limbajului de specialitate. 

De asemenea, raporturile dintre personalul din cadrul compartimentelor auxiliare 
(grefa, registratură, arhivă) şi justiŃiabili s-au bazat pe respectarea Codului deontologic şi pe 
respect reciproc, fiind manifestată disponibilitate pentru rezolvarea cererilor justiŃiabililor şi 
îndrumarea acestora. 

Pe de altă parte, atât judecătorii, cât şi personalul care îşi desfăşoară activitatea în 
cadrul instanŃelor au urmărit sporirea gradului de încredere al justiŃiabililor în actul de justiŃie, 
printr-o atitudine bazată pe respect reciproc, încredere, profesionalism şi imparŃialitate. 

Apropierea instituŃională a sistemului judiciar de nevoile şi aşteptările societăŃii 
civile din perspectiva modalităŃii de comunicare şi a surselor de informare puse la dispoziŃia 
publicului, a reprezentat o constantă a preocupărilor conducerii instanŃei pentru îmbunătăŃirea 
relaŃiei sistemului judiciar cu societatea civilă şi cu justiŃiabili. 
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În acest demers, s-a pornit de la realitatea că percepŃia societăŃii asupra justiŃiei este 
influenŃată într-o proporŃie foarte mare de modul în care fiecare instituŃie alege sau înŃelege să 
comunice, precum şi de la dorinŃa de a găsi cele mai eficiente canale de comunicare cu 
societatea civilă.  

Prin urmare, dialogul cu societatea, prin intermediul fluxurilor de informaŃii dinspre 
şi spre instanŃă, a contribuit la cunoaşterea şi înŃelegerea de către opinia publică a problemelor 
complexe existente astăzi în domeniul justiŃiei, de la aspectele privind resursele umane şi 
materiale de care dispune, la un moment dat, sistemul judiciar, până la cele referitoare la 
creşterea celerităŃii şi calităŃii actului de justiŃie. 

În concluzie, relaŃia cu societatea civilă şi justiŃiabilii s-a desfăşurat în cadrul legal şi 
regulamentar, nefiind evidenŃiate aspecte de natură să afecteze în mod deosebit activitatea 
administrativă a instanŃei. Astfel, s-a asigurat transparenŃa actului de justiŃie în scopul creării 
unei imagini obiective în ceea ce priveşte justiŃia şi pentru asigurarea locului pe care-1 merită 
sistemul judiciar, urmărindu-se ca percepŃia societăŃii civile să fie în concordanŃă cu reala  
activitate desfăşurată de justiŃie.
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IV. FORMAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI 

 
 
Planul de formare continuă la nivel descentralizat a fost adoptat prin Hotărârea 

Consiliului Superior al Magistraturii nr. 28 din 4.03.2021. 
În cadrul stabilit de acest plan, la nivelul Curții de Apel Constanța s-au derulat 

următoarele activități, structurate pe domenii, astfel: 
I. Noul cod civil. Noul cod de procedură civilă, în perioada 14-15.06.2021.  
II. Noul Cod penal. Noul Cod de procedură penală, în perioada 23-24 septembrie 

2021.  
III. Noul cod civil; Noul cod de procedură civilă, în perioada 18-19 octombrie 2021. 
În organizarea studiul profesional al judecătorilor secŃiilor, s-au realizat întâlniri 

profesionale pentru studiul şi analiza unor probleme de drept ce urmau a fi examinate de către 
Curtea ConstituŃională sau de către Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie (pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept sau în recurs în interesul legii), iar ulterior pentru analiza impactului unor 
hotărâri pronunŃate de către Curtea ConstituŃională sau Înalta Curte de CasaŃie asupra practicii 
judiciare şi s-a adus la cunoştinŃa judecătorilor secŃiei şi hotărâri pronunŃate de către Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului şi LibertăŃilor Fundamentale şi Curtea de JustiŃie a Uniunii 
Europene, cu relevanŃă în practica judiciară a secŃiei penale. 

De asemenea, la sediul CurŃii de Apel ConstanŃa, s-au realizat întâlnirile trimestriale 
de unificare a practicii neunitare, potrivit Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.148/2015, fiind întocmite minute de practică neunitară. Minutele în care au fost 
consemnate atât problemele de drept examinate, cât şi rezultatul dezbaterilor purtate de 
judecătorii prezenŃi la întâlnirile trimestriale având ca obiect discutarea problemelor de drept 
care au generat practică neunitară, au fost comunicate tuturor judecătorilor din cadrul secŃiilor 
CurŃii de Apel ConstanŃa şi instanŃelor arondate acesteia. 

Totodată, în vederea unificării practicii judiciare a curŃilor de apel la nivel naŃional, au 
fost publicate minutele întâlnirilor trimestriale pe intranet-ul instanŃei, aceste minute fiind  
trimise şi  celorlate curŃi de apel. 

Judecătorilor secŃiilor specializate li s-au comunicat minutele privind practica 
neunitară pe materii din cadrul întâlnirilor din cursul anului 2021 a reprezentanŃilor 
Consiliului Superior al Magistraturii cu preşedinŃii secŃiilor Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie 
şi curŃilor de apel. 

Pentru facilitatea activităŃii judiciare curente şi încunoştiinŃarea judecătorilor privind 
modificările legislative intervenite, hotărârile pronunŃate de Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie 
în procedura pronunŃării unor hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept sau 
recursului în interesul legii, hotărârile CurŃii ConstituŃionale prin care au fost admise excepŃii 
de neconstituŃionalitate, hotărârile CurŃii Europene a Drepturilor Omului şi ale CurŃii de 
JustiŃie a Uniunii Europene. 

ÎnvăŃământul profesional pentru personalul auxiliar s-a desfăşurat prin întâlniri 
trimestriale în care temele stabilite la începutul anului 2021 pentru programul de învăŃământ 
profesional pentru personalul auxiliar au fost prezentate şi dezbătute. 

Pe tot parcursul anului, între judecătorul responsabil cu pregătirea profesională şi 
grefierii instanŃei s-au purtat discuŃii informale de câte ori a fost nevoie ori s-au ivit întrebări 
referitoare la activităŃile specifice. De asemenea, a fost încurajat personalul să îşi deschidă un 
cont şi să urmărească materialele aflate pe platforma Şcolii NaŃionale de Grefieri. 
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V. INFRASTRUCTURA INSTANȚEI 
 
   
  Fondurile alocate inițial prin Legea bugetului de stat nr.15/2021 au fost insuficiente 
pentru desfășurarea în condiții normale a activității instanțelor judecătorești pentru întreg anul 
2021; cu prilejul celor două rectificări bugetare, aprobate prin Ordonanța de urgenŃă a 
Guvernului nr.97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 şi Ordonanța 
de urgenŃă a Guvernului nr.122/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, 
au fost asigurate fondurile necesare pentru funcționarea normală în cursul anului. 

 Bugetul alocat instanței în anul 2021 a înregistrat o creștere fată de anul 2020, în 
principal datorită faptului că în anul 2021 au fost alocate cu ocazia rectificărilor bugetare 
fonduri suplimentare pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca 
obiect acordarea unor drepturi de natură salarială devenite executorii, a sumelor reprezentând 
titlurile executorii pentru care termenele de eșalonare a plăților au fost depășite fără ca acestea 
să fie achitate în totalitate, inclusiv cele stabilite pe calea lămuririi hotărârilor judecătorești 
anterioare, pentru personalul din familia ocupațională „Justiție” în raport de care ministrul 
justiției are calitatea de ordonator principal de credite. 

 În cadrul bugetului instanțelor, analiza reflectă o atenție acordată bunurilor și 
serviciilor, în anul 2021, prin raportare cu anul precedent. 
     Dinamica cheltuielilor cu bunuri și servicii 2019-2021: 
     2019- 722.400 lei 
     2020- 811.800 lei 
     2021- 736.700 lei 
  Creditele bugetare alocate Curții de Apel Constanța pentru cheltuielile cu bunuri și 
servicii în anul 2021 au înregistrat o scădere față de anul precedent cu 75.000 lei. 

 Fondurile alocate suplimentar Curții de Apel Constanta cu prilejul celei de-a doua 
rectificări bugetare au fost necesare pentru cheltuielile cu utilitățile( energie electrică, gaze 
naturale, apă) 
   Prin Legea bugetului de stat pe anul 2021 au fost asigurate fonduri pentru plata 
fondului de handicap în sumă de 92.000 mii lei. 
    Menționăm că fondurile alocate inițial pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri 
judecătorești având ca obiect acordarea de daune interese moratorii sub forma dobânzilor 
legale au fost în suma de 880.000 mii lei. 
    Prin Legea bugetului de stat au fost alocate fonduri pentru active nefinanciare în sumă 
de 55.000 mii lei conform listei de investiții. 
    Fondurile aprobate inițial prin Legea bugetului de stat pe anul 2021, în sumă de 
1.282.000 mii lei, au fost suficiente, pentru achitarea contravalorii serviciilor de traducere și 
interpretariat efectuate potrivit Legii nr. 178/1997, onorariilor cuvenite avocaților pentru 
furnizarea serviciilor de asistență judiciară, cheltuielilor judiciare avansate de stat, serviciilor 
de traducere și interpretariat dispuse în urma încheierilor de ședință și a onorariilor cuvenite 
avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru 
prestarea în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară 
și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de 
asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea 
judiciară internațională în materie penală, servicii de prezentare, prelucrare și distribuire acte 
de procedură prezentate în sistem TP. 
    Bugetul final la acest capitol a fost de 1.137.000 mii lei. 
   Starea sediului instanței faŃă de cuantumul fondurilor alocate în 2021 la capitolul 
cheltuieli cu această destinație este bună. 

 



 67 

VI. CONCLUZII. PROPUNERILE INSTANłEI  ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂłIRII 
ACTIVITĂłII 

 
 

 Trebuie în primul rând menționat că, începând cu 01.01.2022, s-a dispus reorganizarea  
secției a II – a civile, de contencios administrativ și fiscal în sensul desființării acestei secții, 
corelativ cu înființarea noilor secții: secția a II – a civilă, de insolvență și litigii cu 
profesioniștii și societăți, respectiv secția de contencios administrativ și fiscal. 
 Această măsură organizatorică a fost însoțită de suplimentarea schemei de judecători 
cu încă două posturi, astfel ca ambele secții nou înființate să poată funcționa în sensul 
alcătuirii completurilor de judecată de apel și recurs. 
 Începând cu data de 01.01.2022 secția de contencios administrativ funcŃionează cu un 
număr de 12 judecători iar secția a II – a civilă, de insolvență și litigii cu profesioniștii și 
societăți cu un număr de 6 judecători. 
 Măsura reorganizării secției și suplimentarea schemei de judecători poate asigura o 
mai bună specializare a judecătorilor și reducerea considerabilă a volumului de activitate pe 
judecător în cele două secții nou înființate, astfel ca, la sfârșitul anului 2022, indicii de 
eficiență ai celor două secții, și implicit ai instanței, să fie mai ridicați.  
 În anul 2021, prin măsurile luate cu privire la organizarea activității secției, s-a 
asigurat o repartizare echilibrată și echitabilă a sarcinilor de serviciu, atât pentru judecători, 
cât și pentru grefieri, fiind urmărit în permanență evoluția volumului de activitate și modul în 
care acesta afectează calitatea actului de justiție.  

Pentru anul 2022 se propune continuarea acestor măsuri organizatorice și 
implementarea adecvată a înființării celor două noi secții, însoțite de măsuri de monitorizare a 
termenelor de redactare a hotărârilor, prin verificări regulate şi prin identificarea punctuală a 
cauzelor subiective care sunt de natură a determina întârzierile nerezonabile. 
 

Referitor la activitatea CurŃii de Apel ConstanŃa în limitele elementelor conŃinute de 
raport ( potrivit structurii recomandate prin Hotărârea nr. 1555 din 16 decembrie 2021 
a SecŃiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii) putem reŃine 
următoarele aspecte esenŃiale şi sintetice, după cum urmează: 

 
1. În linii mari, încărcătura cu cauze a CurŃii de Apel ConstanŃa se situează peste media 

naŃională/schemă de judecători chiar dacă sub aspectul numărului de judecători din 
schemă situaŃia este diferită, instanŃa având o schemă mai redusă decât alte curŃi de 
apel cu volum mai mic de activitate. 

2. În ce priveşte indicii de eficienŃă şi operativitate ai instanŃei în ansamblu şi pe secŃii 
specializate, respectiv pe materii în mod general instanŃa este caracterizată de 
indicatorul eficient situaŃia în detaliu fiind prevăzută în capitolul I. Subcapitolul I.3 din 
prezentul raport. 

3. Indicatorii de atacabilitate şi de desfiinŃare a hotărârilor judecătoreşti pronunŃate de 
către completurile de judecată ce funcŃionează în cadrul instanŃei au valori rezonabile 
ce nu necesită o analiză retrospectivă specială. 

4. Încadrarea în schema de personal, chiar dacă nu este completă, asigură un nivel 
rezonabil de funcŃionalitate judiciară a instanŃei şi de asemenea este caracterizată prin 
criteriul satisfăcător în ce priveşte încadrarea cu personal auxiliar şi funcŃionari 
publici, apărând ca necesară, o suplimentare a schemei în ce priveşte posturile de 
judecător, precum şi acoperirea unor deficienŃe sistemice de încadrare vizând postul de 
registrator, de consilier juridic, de arhivari. 



 68 

5. SituaŃia sancŃiunilor disciplinare aplicate în cursul anului 2021  prezintă  indicatori 
cantitativi care  necesită o evaluare la momentul rămânerii definitive. 

6. Pentru îmbunătăŃirea activităŃii instanŃei consider că, abordarea prospectivă trebuie să 
se fondeze pe selectarea măsurilor cu impact consistent şi cu puternic caracter 
determinant pozitiv, cum ar fi: 

 
a)    SusŃinerea preluării administrării asigurării financiare  a instanŃelor, din competenŃa 

Ministrului JustiŃiei, de către garantul constituŃional al independenŃei justiŃiei, Consiliul 
Superior al Magistraturii,  (certitudinea  financiară şi alocările constante şi adecvate fiind 
înglobate în garanŃiile de independenŃă, atât a instanŃelor ca furnizoare  a unui serviciu public, 
dar şi a judecătorilor, potrivit statutului constituŃional) în concret prin gestionarea bugetului 
justiŃiei de către puterea judecătorească şi autonomizarea financiar-bugetară prin preluarea 
bugetului de către CSM; 

b)   Revizuirea cadrului normativ legal şi de nivel infralegal privitor la organizarea şi 
funcŃionarea instanŃelor judecătoreşti şi la statutul judecătorului pentru realizarea unui cadru 
coerent, stabil şi eficient de reglementare, necesar pentru realizarea unui management judiciar 
omogen, eficient şi dinamic al activităŃii judiciare, atât în ce priveşte conducerea instanŃelor 
judecătoreşti cât şi în ce priveşte managementul judiciar al cauzelor repartizate unui complet 
de judecată, inclusiv prin adaptarea aplicaŃiei Statis la prevederile art.16 din Legea nr. 
304/2004. 

c) Continuarea activităŃii manageriale de revizuire a regulilor interne cu caracter 
organizatoric şi funcŃional, cu respectarea competenŃelor atribuite prin lege şi regulament 
fiecărei autoritate judiciară sau funcŃie publică implicată în această activitate. 

d) Focalizarea prioritară asupra respectării legislaŃiei incidente, atât în cadrul proceselor 
judiciare, cât mai ales în activitatea de organizare judiciară de management al instanŃelor, de 
management economico-financiar. 

e) O abordare proactivă orientată spre transparenŃă şi spre beneficiarul final al actului de 
justiŃie,  şi stabilirea unor relaŃii interinstituŃionale corecte, bazate pe respect reciproc şi pe 
respectarea legalităŃii cu celelalte autorităŃi judiciare, autorităŃi publice şi organizaŃii 
profesionale cu care instanŃele interacŃionează în contextul activităŃii judiciare sau 
manageriale. 

f) Utilizarea activă, cu tenacitate şi pregătire adecvată a mecanismelor legale şi 
instituŃionale de alocare a resurselor umane şi materiale către instanŃă, interdependenŃa dintre 
nivelul cantitativ şi calitatea resurselor avute la dispoziŃie şi respectiv nivelul de realizare a 
obiectivelor propuse fiind evidentă. 

 Se propun ca obiective concrete: 
- o reaşezare a schemelor privind resursele umane, bazată pe criterii obiective; 
- ocuparea integrală a schemelor de personal şi adaptarea lor la necesităŃile  

actuale; 
- redimensionarea schemelor de personal, respectiv adaptarea acestora la  

actualele condiŃii impuse de modificările legislative; 
- luarea măsurilor pentru asigurarea unui raport de 2 grefieri/judecător 
- echilibrarea schemelor de personal prin raportare nu numai la numărul cauzelor  
   înregistrare, ci şi la specificul, respectiv complexitatea acestora; 

 g)  degrevarea judecătorilor şi a personalului auxiliar de specialitate de atribuŃii ce nu 
implică o activitate judiciară şi stabilirea unui volum optim de activitate pentru judecători şi 
pentru personalul auxiliar de specialitate prin reevaluarea programului privind volumul optim 
de activitate; 

h) finanŃare la nivel optim prin masuri bugetare pentru: 



 69 

- alocarea resurselor financiare necesare desfăşurării activităŃii judiciare 
(achiziŃionarea de echipamente IT, mobilier, servicii electronice - certificate digitale, licenŃe 
antivirus), efectuarea reparaŃiilor capitale, curente şi de întreŃinere la sediile existente; 

- asigurarea de spaŃii noi destinate instanŃelor de judecată, prin alocarea de 
fonduri în acest sens;  

- reamenajarea spaŃiilor deja existente în raport cu nevoile actuale ale instanŃelor;  
- achiziŃionarea unor programe informatice care să permită transcrierea în mod 

direct a dezbaterilor din şedinŃele de judecată, inclusiv a audierilor de părŃi, martori, prin 
raportare la exigenŃele procedurale vizând consemnarea acestora. 
 
 
 

 
PREŞEDINTELE CURłII DE APEL CONSTANłA 

Judecător Alina Gabriela JURUBIłĂ 
 
 

 

 
 
 
 
 


