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INTRODUCERE 

 

Din perspectivă evolutivă, statul de drept s-a fondat şi a evoluat prin 

adoptarea şi aplicarea unor legi riguroase care stabileau atât drepturile şi libertă-

ţile cetăţenilor, cât şi obligaţiile organelor de stat de a acţiona în spiritul acesto-

ra. Însăşi denumirea de stat de drept indică faptul că statul îşi exercită puterea sa 

politică pe baza legilor, folosind forţa argumentului, şi nu argumentul forţei, în 

scopul asigurării unui climat legislativ coerent, respectat, de natură a garanta bi-

nele individual. 

Statul de drept şi preeminenţa dreptului reprezintă valori fundamentale în 

comunitatea internaţională şi au ca raţiune promovarea şi respectarea drepturilor 

şi libertăţilor fundamentale ale omului consacrate în documentele internaţionale 

cu caracter universal. 

În realizarea acestui scop, societatea internaţională, precum şi mecanis-

mele de integrare regională au creat norme şi principii de natură a consolida pu-

terea judecătorească, garantă indispensabilă a protecţiei drepturilor omului şi ne-

discriminării ţinând cont de faptul că judecătorii au ultimul cuvânt în a decide 

asupra vieţii, libertăţilor, drepturilor, îndatoririlor şi proprietăţii cetăţenilor. 

Profesionalismul, alături de moralitate și caracter, sunt pârghiile esenți-

ale prin care judecătorul îşi îndeplineşte menirea în societate. 

 Independenţa magistraților reprezintă o modalitate de a se ajunge la o fi-

nalitate necesară oricărei societăţi şi unul dintre principiile esenţiale pe care se 

fundamentează statul de drept. Independenţa îi este conferită magistratului în 

mod exclusiv pentru protecţia drepturilor persoanelor, serveşte acestora în res-

ponsabilitatea judecătorului de a convinge prin argumente raţionale, temeinice, 

nu prin forţa principiului autorităţii. Independenţa judecătorului nu este un privi-

legiu individual, ci o garanţie că legea lato sensu, adoptată de puterea legislativă 

şi, frecvent, de cea executivă, va fi aplicată uniform, nediscriminatoriu în litera 

şi spiritul ei. 
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În scopul atingerii acestor deziderate, Consiliul Superior al Magistraturii 

a aprobat prin Hotărârea nr.161/26.02.2018 Planul de integritate pentru imple-

mentarea Strategiei naţionale anticorupţie 2016-2020, strategie elaborată de Gu-

vernul României, aprobată prin HG nr. 1155/2014, în scopul îndeplinirii condiţi-

onalităţilor din cadrul mecanismului de cooperare şi verificare a programului 

desfăşurat de România în domeniul reformei sistemului judiciar la momentul a-

derării ţării noastre la Uniunea Europeană. MCV urmează a se încheia doar a-

tunci când vor fi îndeplinite cele patru obiective esenţiale pentru funcţionarea 

unui stat membru: independenţa, eficienţa sistemului judiciar, integritatea şi lup-

ta împotriva corupţiei. 

Tribunalul Maramureș, împreună cu judecătoriile aflate în circumscripția 

acestuia, în cursul anului 2021 au urmărit prin activitatea desfăşurată și măsurile 

manageriale dispuse atingerea cel puțin în parte a acestor obiective. 

Drept urmare, în prezentul raport de bilanț vor fi detaliate rezultatele ob-

ținute în anul 2021 de Tribunalul Maramureș şi judecătoriile aflate în circum-

scripția acestuia urmând a fi punctate unele din măsurile dispuse, în scopul iden-

tificării vulnerabilităților, evaluării progreselor sau, după caz, a regreselor înre-

gistrate în anul de referință. 

Tribunalul Maramureş este instanţă cu personalitate juridică organizată 

la nivelul judeţului Maramureş şi se află în circumscripţia Curţii de Apel Cluj, a-

lături de Tribunalul Cluj, Tribunalul Specializat Cluj, Tribunalul Bistriţa-Năsăud 

şi Tribunalul Sălaj. 

În cadrul tribunalului funcţionează trei secţii: Secţia Penală, Secţia I 

Civilă, Secţia a II-a Civilă, de contencios administrativ şi fiscal, ultima fiind re-

organizată în conformitate cu dispoziţiile art. 225 alin. 1 din Legea nr. 71/2011 

pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, prin Hotărâ-

rea Consiliului Superior al Magistraturii - Secţia pentru judecători nr. 654 din 

31.08.2011. 

Dintre acestea, Secţia Penală şi Secţia a II-a Civilă, de contencios admi-

nistrativ şi fiscal îşi desfăşoară activitatea în clădirea „Palatul de Justiţie”, situată 
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în Baia Mare, Bd. Republicii nr. 2A, imobil dat în folosinţă în anul 2000, în care 

se află de asemenea şi sediul Judecătoriei Baia Mare. 

Prin Ordinul de serviciu nr. 1442/26.05.2011 al Preşedintelui Tribunalu-

lui Maramureş şi Hotărârea Colegiului de conducere al Tribunalului Maramureş 

nr. 11 din 27.05.2011 s-a stabilit ca activitatea Secţiei I Civile să se desfăşoare 

începând cu data de 01.06.2011 în imobilul situat în Baia Mare, str. Crişan nr. 3, 

jud. Maramureş, urmare a finalizării în cursul anului 2011 a lucrărilor de reabili-

tare, amenajare şi extindere a vechiului sediu al Tribunalului Maramureş. 

În cadrul tribunalului, în aceeaşi clădire în care îşi desfăşoară activitatea 

Secţia Penală şi Secţia a II-a Civilă, de contencios administrativ şi fiscal, sunt 

organizate şi funcţionează următoarele compartimente auxiliare: Departamentul 

Economic, financiar şi administrativ, Compartimentul administrativ, grefa, Re-

gistratura, Arhiva, Biblioteca, Biroul de Informare şi Relaţii Publice, Comparti-

mentul de executări penale, Compartimentul de informatică juridică. 

În cadrul Tribunalului Maramureş funcţionează Compartimentul pentru 

aplicarea apostilei şi Biroul local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile. 

În circumscripţia tribunalului sunt cuprinse 5 judecătorii: Judecătoria 

Baia Mare, Judecătoria Sighetu Marmaţiei, Judecătoria Vişeu de Sus, Judecăto-

ria Dragomireşti şi Judecătoria Târgu Lăpuş. 
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CAPITOLUL I 

DATE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA INSTANŢEI  

ÎN ANUL 2021 

 

I.1. Volumul de activitate la nivelul Tribunalului Maramureş 

 

a) Volumul de activitate al tuturor instanţelor din aria de competen-

ţă a Tribunalului Maramureş 

Analizând evoluția parametrilor ce caracterizează volumul de activitate 

din ultimii trei ani 2019, 2020 şi 2021, putem constata că la Tribunalul Mara-

mureş şi instanţele arondate acestuia volumul cauzelor de soluţionat rezultat prin 

însumarea numărului de dosare intrate în cursul anului cu numărul de dosare ră-

mase nesoluţionate la sfârşitul anului precedent a fost de 43.802 dosare, consta-

tându-se un trend crescător. 

 

AN 
STOC 

INIŢIAL 
INTRATE 

VOLUM 

ACTIVITATE 

EFECTIV 

TOTAL 

SOLUŢIONATE 

STOC 

FINAL 

2019 14.457 33.933 48.390 34.260 14.130 

2020 14.256 28.658 42.914 29.113 13.801 

2021 13.923 29.879 43.802 30.570 13.232 

TOTAL: 42.636 92.470 135.106 93.943 41.163 

În anul 2021 Tribunalul Maramureş şi instanţele din aria de competenţă a 

acestuia au fost sesizate cu judecarea a 29.879 dosare nou intrate, în scădere 

faţă de anul 2019, când numărul dosarelor nou intrate a fost de 33.933 şi în creş-

tere faţă de anul 2020 când numărul dosarelor nou intrate a fost de 28.658. 

Creşterea cu 1.221 a numărului de dosare nou intrate în anul 2021 în ra-

port de anul 2020 s-a remarcat mai ales la nivelul judecătoriilor, în anul 2021 în-

registrându-se 23.409 dosare faţă de anul 2020, când s-au înregistrat 23.228 de 

dosare nou intrate. 
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La nivelul tribunalului au fost înregistrate 6.470 dosare noi, respectiv cu 

1.037 dosare mai mult în anul de referinţă. Astfel, în anul 2020 au fost înregis-

trate 5.433 dosare noi faţă de 6.539 dosare în anul 2019. 

Referitor la volumul cauzelor de soluţionat, rezultat prin însumarea nu-

mărului de dosare intrate în cursul anului cu numărul de dosare rămase nesoluţi-

onate la sfârşitul anului precedent (stocul de dosare, care include şi dosarele sus-

pendate), constatăm că instanţele din aria de competenţă a Tribunalului Mara-

mureş au avut de soluţionat în total 43.802 cauze, în creştere cu 888 cauze faţă 

de anul 2020, când numărul acestora a fost de 42.914 dosare şi în scădere cu 

4.588 cauze faţă de anul 2019, când numărul dosarelor din această categorie s-a 

ridicat la 48.390. 

 

 

 

Se impune a se preciza faptul că stocul total din anul de referinţă este 

mai redus cu 569 dosare decât în anul precedent.  
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Nr. 

crt. 

Denumire instanţă 
Stoc 

iniţial 
Intrate 

Volum 

activitate 

efectiv 

Total 

soluţionate 

Stoc 

final 

1. 
Tribunalul 

Maramureş 
4.042 6.470 10.512 6.452 4.060 

2. 
Judecătoria 

Baia Mare 
6.498 14.377 20.875 15.358 5.517 

3. 
Judecătoria 

Sighetu Marmaţiei 
1.325 3.593 4.918 3.478 1.440 

4. 
Judecătoria 

Vişeu de Sus 
1.111 2.764 3.875 2.680 1.195 

5. 
Judecătoria 

Dragomireşti 
400 995 1.395 1.019 376 

6. 
Judecătoria 

Târgu Lăpuş 
547 1.680 2.227 1.583 644 

 TOTAL 13.923 29.879 43.802 30.570 13.232 

 

În ceea ce priveşte dosarele soluţionate, a fost înregistrat un total de 

30.570 dosare cu o pondere semnificativă la nivelul judecătoriilor, respectiv 

24.118 dosare şi  6.452 dosare la Tribunalul Maramureş. 
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În raport de anul 2020, când instanţele din raza de competenţă a Tribuna-

lului Maramureş au soluţionat un număr de 29.113 dosare, în anul de referinţă 

2021, numărul acestora a crescut înregistrându-se 30.570 dosare. 

b) Volumul de activitate la Tribunalul Maramureş privit ca instanţă de 

sine stătătoare 

În cursul anului 2021 pe rolul Tribunalului Maramureş au fost înregis-

trate 6.470 dosare nou intrate. 

Numărul de dosare nou intrate în anul 2021 este în creştere cu 1.037 do-

sare în raport de anul 2020, când numărul acestora a fost de 5.433 şi în scădere 

cu 68 dosare faţă de anul 2019, când numărul dosarelor nou intrate a fost de 

6.538 dosare. 

Volumul total al cauzelor de soluţionat a fost în anul 2021 de 10.512 

dosare, rezultat prin însumarea numărului de dosare intrate în cursul anului, res-

pectiv 6.470 dosare nou intrate, cu numărul de dosare rămase nesoluţionate la 

sfârşitul anului precedent, respectiv 4.042 dosare (stocul de dosare care include 

şi dosarele suspendate). 

 

 



9 

 

 

 

Se constată o tendinţă generală crescătoare a volumului de activitate, 

în raport cu anul 2020, când au fost înregistrate 5.433 dosare noi, la care s-a adă-

ugat un stoc de 4.252 dosare din anul anterior, volumul total al cauzelor de solu-

ţionat ajungând la 9.685 dosare, diferenţa rezultând din scăderea numărului de 

dosare intrate. 

Din totalul de 10.512 cauze de soluţionat în anul 2021, au fost soluţio-

nate 6.452 cauze în anul 2021, numărul acestora fiind mai mare decât cel al cau-

zelor soluţionate atât în anul 2019, când au fost soluţionate 6.407 dosare, cât şi 

în anul 2020, când la Tribunalul Maramureş au fost soluţionate 5.709 dosare. 

 

 

 

Stocul înregistrat la sfârşitul anului 2021 este de 4.060 dosare, cu 123 

dosare mai redus decât în anul 2019 şi cu 84 dosare mai mare decât în anul 

2020. 
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Analiza volumului de activitate al secţiilor Tribunalului Maramureş 

În anul de referinţă 2021, din totalul dosarelor nou intrate, respectiv 

6.470 dosare, o pondere mai mare o reprezintă dosarele înregistrate pe rolul 

Secţiei a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal, respectiv 2.953 dosare, 

aceasta fiind urmată de Secţia I civilă cu un număr de 2.237 dosare şi de Secţia 

penală cu 1.280 dosare nou înregistrate în anul 2021. 
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Într-o analiză comparativă, în anul 2020, situaţia dosarelor nou intrate 

pe rolul secţiilor Tribunalului Maramureş se prezenta astfel: 2.429 dosare nou 

intrate pe rolul Secţiei a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal, urmată 

de Secţia I  civilă cu un număr de 1.950 dosare şi Secţia penală cu 1.054 dosare 

nou înregistrate în anul 2020. 

Pe materii şi stadii procesuale, ponderea cea mai însemnată a dosarelor 

nou intrate a revenit apelurilor înregistrate pe rolul Secţiei a II-a de contencios 

administrativ şi fiscal - 1.526 dosare, urmate de cauzele directe înregistrate pe 

rolul Secţia a I-a civile - 1.507 dosare. 

Comparând numărul de dosare nou intrate la secţiile instanţei cu 

perioada anului 2020, se constată că în anul 2021 la Secţia I-a Civilă creşte-

rea este de 10,76% (cu 235 dosare mai mult), la Secţia a II-a civilă, de con-

tencios administrativ şi fiscal creşterea este de 18,84 % (cu 564 dosare mai 

mult), iar la Secţia penală s-a înregistat o creştere de 17,27 % (cu 220 dosare 

mai mult). 

În ceea ce priveşte dosarele soluţionate, din totalul de 6.452 dosare, 

cele mai multe se regăsesc în cadrul Secţiei a II-a Civilă, de contencios adminis-

trativ şi fiscal - 2.993 dosare, aceasta fiind urmată de Secţia I Civilă, care a so-

luţionat un număr de 2.185 dosare şi de Secţia Penală cu un număr de 1.274 

dosare soluţionate. 

Cu referire la stocul de dosare rămase nesoluţionate la sfârşitul anu-

lui 2021, cele 4.060 dosare sunt distribuite astfel: Secţia a II-a Civilă, de conten-

cios administrativ şi fiscal - 2.608 dosare; Secţia I Civilă - 1.295 dosare şi Secţia 

Penală - 157 dosare. 

 

c) Volumul de activitate la nivelul judecătoriilor 

În cursul anului 2021, pe rolul judecătoriilor din aria de competenţă a 

Tribunalului Maramureş, au fost înregistrate în total 23.409 dosare noi. 

Numărul de dosare nou înregistrate în anul 2021 este în creştere cu 184 

dosare faţă de anul 2020, când numărul acestora a fost de 23.225 şi în scădere 
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cu 3.986 dosare faţă de anul 2019, când numărul de dosare nou intrate a fost de 

27.395. 

Volumul total al cauzelor de soluţionat la nivelul judecătoriilor aron-

date Tribunalului Maramureş a fost de 33.290 dosare, rezultat prin însumarea 

numărului de dosare intrate în cursul anului - 23.409 dosare nou intrate, cu 

numărul de dosare rămase nesoluţionate la sfârşitul anului precedent – 9.881 

dosare (stocul de dosare care include şi dosarele suspendate). 

Volumul total al dosarelor de soluţionat este în creştere faţă de anul 

2020, când judecătoriile au avut de soluţionat 33.229 dosare şi în scădere faţă de 

anul 2019 când judecătoriile au avut de soluţionat 37.800 dosare. 

 

 

 

Din analiza acestui indicator rezultă o creştere a volumului de activitate 

la Judecătoria Sighetu Marmaţiei de la 4.893 dosare în anul 2020 la 4.918 dosare 

în anul 2021, la Judecătoria Târgu Lăpuş de la 2.180 dosare în anul 2020, la 

2.227 dosare în anul 2021 şi la Judecătoria Dragomireşti de la 1.218 dosare în 

anul 2020, la 1395 dosare în anul 2021. 
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La celelalte judecătorii volumul de activitate a fost în scădere în anul 

2021 în raport cu anul precedent, astfel: la Judecătoria Baia Mare de la 21.049 

dosare în anul 2020 la 20.875 dosare în anul 2021 şi la Judecătoria Vişeu de Sus 

de la 3.889 dosare în anul 2020 la 3.875 dosare în anul 2021. 

Într-o analiză comparativă cu anul 2020, numărul cauzelor de soluţionat 

în materie civilă a scăzut de la 24.620 dosare în anul 2020 la 24.562 dosare în 

anul 2021, rezultând o diferenţă de 58 de dosare şi o valoare mai mică cu 3.724 

dosare faţă de anul 2019, când numărul cauzelor de soluţionat a fost de 28.286 

dosare. 

În materie penală s-a înregistrat o creştere a numărului cauzelor de 

soluţionat în raport cu anul 2020 de la 8.609 dosare în anul 2020 la 8.728 în anul 

2021, şi o scădere a numărului cauzelor de soluţionat în raport cu anul 2019 de 

la 9.514 dosare la 8.728 în anul 2021, respectiv o creştere cu 119 dosare faţă de 

anul 2020 şi o scădere cu 788 dosare faţă de anul 2019. 
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Din analiza rapoartelor statistice aferente judecătoriilor, se poate observa 

faptul că numărul dosarelor soluţionate în anul 2021 a înregistrat o creştere, 

fiind soluţionate 24.118 dosare, faţă de 23.404 dosare în anul 2020. 

Judecătoria Baia Mare a încheiat anul 2021 cu 15.358 dosare soluţionate, 

în creştere faţă de anul 2020 când au fost soluţionate 14.577 dosare, fiind urmată 

de Judecătoria Dragomireşti cu 1.019 dosare. 

Judecătoria Sighetu Marmaţiei a încheiat anul 2021 cu 3.478 dosare so-

luţionate, în scădere faţă de anul 2020 când au fost soluţionate 3.583 dosare, 

fiind urmată de Judecătoria Vişeu de Sus cu 2.680 dosare şi Judecătoria Târgu 

Lăpuş cu 1.583 dosare. 

Pe materii, în anul 2021, judecătoriile au soluţionat 17.109 dosare în 

materie civilă, în creştere atât faţă de anul 2020, când au fost soluţionate 16.657 

dosare şi în scădere faţă de anul 2019, când au fost soluţionate 20.511 dosare şi 

7.009 dosare în materie penală, în creştere faţă de anul 2020, când numărul do-

sarelor soluţionate a fost de 6.747 şi în scădere faţă de anul 2019, când numărul 

dosarelor soluţionate a fost de 7.342. 
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Stocul de dosare la finele anului 2021 a fost de 9.172 dosare, cu 653 

dosare mai puţin decât în anul 2020, an care s-a încheiat cu un stoc de 9.825 

dosare nesoluţionate şi cu 775 dosare mai puţin comparativ cu anul 2019, care  

s-a încheiat cu un stoc de 9.947 dosare. 

Pe instanţe, stocul de dosare rămase nesoluţionate la sfârşitul anului 

2021 a înregistrat următoarele valori: Judecătoria Baia Mare - 5.517 dosare, 

Judecătoria Sighetu Marmaţiei - 1.440 dosare, Judecătoria Vişeu de Sus - 1.195 

dosare, Judecătoria Târgu Lăpuş - 644 dosare şi Judecătoria Dragomireşti - 376 

dosare. 

 

I.2. Încărcătura pe judecător şi pe scheme 

 

Pentru calculul acestui indicator statistic este nevoie de doi parametrii şi 

anume: volumul adiţionat raportat la numărul de posturi de judecători efectiv o-

cupate pentru încărcătura pe judecător şi volumul adiţionat raportat la numă-

rul de posturi de judecători din schemă pentru încărcătura pe schemă. 

 

Încărcătura pe judecător 

În anul 2021, judecătorii de la Tribunalul Maramureş, precum şi cei de la 

instanţele din circumscripţia acestuia au avut de soluţionat în medie 926,8 do-

sare (faţă de 886,8 dosare în anul 2020 şi 988,1 dosare în anul 2019), analiza ra-

poartelor statistice întocmite pe categorii de instanţe evidenţiind faptul că la 

nivelul Tribunalului Maramureş, ca instanţă de sine stătătoare, media cauzelor 

de soluţionat pe judecător a fost de 731,1 dosare, iar la judecătorii de 1.073,9 

dosare (Anexa nr. 1). 
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Media de 731,1 cauze/judecător plasează Tribunalul Maramureş pe 

locul 27 în categoria tribunalelor din ţară la încărcătura pe judecător în ordine 

descrescătoare, respectiv sub media naţională care este de 802,9 de dosare/ 

judecător, la tribunale.  

În raza instanţelor de acelaşi grad din cadrul Curţii de Apel Cluj, Tribu-

nalul Maramureş se situează pe locul 3 în privinţa încărcăturii de dosa-

re/judecător în anul 2020. 

La judecătorii se disting valori peste media naţională de 1.085,2 cauze 

de soluţionat/judecător, astfel: Judecătoria Vişeu de Sus – 1.336,2 cauze/jude-

cător; Judecătoria Sighetu Marmaţiei - 1.229,5 cauze/judecător şi Judecătoria 

Târgu Lăpuş - 1.172,1 cauze/judecător. 

Sub media naţională s-au situat Judecătoria Baia Mare – 1.054,3 cauze/ 

judecător şi Judecătoria Dragomireşti - 581,3 cauze/judecător. 

În ceea ce priveşte numărul mediu al cauzelor soluţionate pe judecător, 

valorile realizate în anul 2021 variază în funcţie de competenţa materială a ins-

tanţelor, de compunerea completurilor de judecată şi de gradul de ocupare a pos-

turilor de judecător. 
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În anul 2021 judecătorii de la Tribunalul Maramureş precum şi cei de la 

instanţele din circumscripţia acestuia au soluţionat în medie 562,98 dosare. În 

anul 2020 aceştia au soluţionat 540,12 dosare, iar în anul 2019 un număr de 

633,27 dosare. 

Pe categorii de instanţe, acest indicator se prezintă astfel: 778,0 cauze 

soluţionate/judecător în medie la judecătorii şi 279,9 cauze soluţionate/judecător 

în medie la Tribunalul Maramureş. 

În ceea ce priveşte judecătoriile, media de 778,0  dosare soluţionate/ju-

decător a fost depăşită de: Judecătoria Vişeu de Sus - 924,13 cauze; Judecătoria 

Sighetu Marmaţiei - 869,5 cauze şi Judecătoria Târgu Lăpuş - 833,15 cauze,  la 

polul opus regăsindu-se Judecătoria Baia Mare - 775,65 cauze şi Judecătoria 

Dragomireşti - 424,58 cauze. 

 

Încărcătura pe schemă 

În anul de referinţă, încărcătura pe schemă la Tribunalul Maramureş şi 

instanţele din circumscripţia acestuia a fost de 689,37 dosare/judecător/ 

schemă. 
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La Tribunalul Maramureş, acest parametru a fost de 567,8 dosare/ju-

decător/schemă, la o schemă de 30 judecători. 

La nivelul judecătoriilor, acest parametru a fost de 774,18 dosare/jude-

cător/schemă, la o schemă de 43 de judecători. 

Judecătoriile având o încărcătura peste această medie sunt: Judecătoria 

Baia Mare - 835,0 dosare pe judecător/schemă la o schemă de 25 judecători; Ju-

decătoria Vişeu de Sus - 968,75 dosare pe judecător/schemă la o schemă de 4 ju-

decători; Judecătoria Sighetu Marmaţiei - 819,66 dosare pe judecător/schemă la 

o schemă de 6 judecători. Sub medie sunt situate Judecătoria Târgu Lăpuş -

556,75 dosare pe judecător/schemă la o schemă de 4 judecători şi Judecătoria 

Dragomireşti - 348,75 dosare pe judecător/schemă la o schemă de 4 judecători. 

 

I.3. Indicatori de eficienţă 

 

Evaluarea activităţii instanţelor judecătoreşti se efectuează prin aplicarea 

indicatorilor de eficienţă, analiza efectuată în baza acestor indicatori constituind 

un instrument util pentru managementul instanţelor, în scopul stabilirii mijloace-

lor de îmbunătăţire a activităţii şi de creştere a gradului de eficienţă. 

Indicatorii de eficienţă la nivelul Tribunalului Maramureş în anul 2021, 

astfel cum reies din aplicaţia Statis, se prezintă astfel: 

- E01 - rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea) calculată ex-

clusiv în raport de dosarele nou intrate, se situează în gradul de performanţă „sa-

tisfăcător”- 99,7%; 

- E02 - vechime dosare în stoc, se situează în gradul de performanţă 

„ineficient” – 17,3%; 

- E03 - ponderea dosarelor închise într-un an, se situează în gradul de 

performanţă „foarte eficient” – 85,3%; 

- E04 - durata medie de soluţionare, pe materii sau obiecte se situează 

în gradul de performanţă „foarte eficient”- în materie penală – 1,6 luni, iar în 

materie civilă – 9,5 luni; 
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- E05 - documente redactate peste termenul legal, se situează în gra-

dul de performanţă „satisfăcător” – 25,7%, 62,7 zile constituind media zilelor 

de redactare a hotărârilor judecătoreşti la tribunal pentru perioada de refe-

rinţă. 

În concluzie, în perioada analizată, instanţa s-a încadrat în gradul de 

performanţă „EFICIENT” conform plajelor de eficienţă stabilite prin Hotărâ-

rea nr. 1305/09.12.2014 a Secţiei pentru judecători, cu modificările aduse prin 

Hotărârile nr.149/2015 şi nr.625/2015.  

E06.Q02 Indicatori Eficienta, analiza Tribunal. 

Perioada analizata: {01.01.2021 - 31.12.2021} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Tribunalul 
MARAMURES} Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  

 

GRAD DE EFICIENTA 

F E S I 

  

 

  

E01 E02 E03 E04 E05 
 

  

 

  

 

 

  

  
 LISTA REZULTATE  

ORDINE DENUMIRE TRIBUNAL 
GRAD DE EFICIENTA 

F E S I 

1 Tribunalul MARAMURES   

 

  

E01 E02 E03 E04 E05 
 

  

 

  

 

   

Rezultatul graficului indică culoarea galben ceea ce înseamnă că Tribu-

nalul Maramureş este o instanţă „EFICIENTĂ”. 

Cei 5 indicatori de eficienţă a activităţii instanţei pentru anul 2021 se 

explică astfel: 

1) Rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea) calculată exclusiv 

în raport de dosarele nou intrate, reprezintă raportul dintre dosarele finalizate 

în perioada de referinţă şi dosarele nou intrate în aceeaşi perioadă de referinţă, 

exprimat procentual. 

Gradele de eficienţă a acestui indicator sunt: 

- peste 105% „foarte eficient” (culoarea verde) 

- între 100% şi 105% „eficient” (culoarea galben) 

- între 90% şi 100% „satisfăcător” (culoarea portocaliu) 

- sub 90% „ineficient” (culoarea roşie). 
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În perioada de referinţă, Tribunalul Maramureş a  înregistrat un număr 

de 6.470 dosare nou intrate şi un număr de 6.452 dosare soluţionate, înca-

drându-se la acest indicator în gradul „satisfăcător” (99,7%) potrivit plajelor de 

eficienţă stabilite prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secţiei pentru judecători, 

cu modificările aduse prin Hotărârile nr.149/2015 şi nr.625/2015.  

Extrasul din aplicaţia Statis cu datele aferente acestui indicator înregis-

trate la nivelul instanţei în perioada analizată este redat în tabelul nr. 2: 

 E01.Q02 Rata de soluţionare, analiza Tribunal. 

Perioada analizata: {01.01.2021 - 31.12.2021} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Tribunalul 
MARAMURES} Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  

 

STOC INITIAL 

INTRATE 

SOLUTIONATE 
VALOA

RE 
INDICA

TOR 

GRAD DE 
EFICIENTA 

TOTAL 
RAPORTAT 

LA 
INTRATE 

TOTAL 

DIN 
CARE 
DIN 

INTRATE 

F E S I 

4042 62,5% 6470 6452 56,6% 99,7%       
 

  
 

  

 LISTA REZULTATE  

ORDIN
E 

DENUMIRE 
TRIBUNAL 

STOC INITIAL 

INTRATE 

SOLUTIONATE 
VALOA

RE 
INDICA

TOR 

GRAD DE 
EFICIENTA 

TOTAL 
RAPORTAT 
LA INTRATE 

TOTAL 

DIN 
CARE 
DIN 

INTRATE 

F E S I 

1 
Tribunalul 
MARAMURES 

4042 62,5% 6470 6452 56,6% 99,7%       
 

  
   

Din analiza  acestui indicator pe materii (tabelul nr. 3) se observă ur-

mătoarele:          

E01.Q06 Rata de solutionare, analiza Materie Juridica. 

Perioada analizata: {01.01.2021 - 31.12.2021} Dosar arhivat: {nu} Tip Instanta: {tribunal} Instanta: 
{Tribunalul MARAMURES} Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  

 

STOC INITIAL 

INTRATE 

SOLUTIONATE 

VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE 
EFICIENTA 

TOTAL 
RAPORTAT 

LA 
INTRATE 

TOTAL 

DIN 
CARE 
DIN 

INTRATE 

F E S I 

4042 62,5% 6470 6452 56,6% 99,7%       
 

  
 

  

 LISTA REZULTATE  

ORDIN
E 

MATERIE 
JURIDICA 

STOC INITIAL 

INTRATE 

SOLUTIONATE 

VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE 
EFICIENTA 

TOTAL 
RAPORTAT 
LA INTRATE 

TOTAL 

DIN 
CARE 
DIN 

INTRATE 

F E S I 

1 Asigurări sociale 194 64,5% 301 307 49,5% 102,0%     
 

    

2 Civil 600 93,0% 645 712 45,0% 110,4%   
 

      

3 Contencios 1158 77,0% 1503 1556 42,4% 103,5%     
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administrativ şi 
fiscal 

4 Faliment 898 215,9% 416 486 26,4% 116,8%   
 

      

5 
Insolvenţa 
persoanei fizice 

0 0,0% 1 0 0,0% 0,0%         
 

6 
Litigii cu 
profesioniştii 

593 57,4% 1033 951 50,5% 92,1%       
 

  

7 Litigii de muncă 305 46,0% 663 542 47,7% 81,7%         
 

8 Minori şi familie 142 22,7% 625 623 79,5% 99,7%       
 

  

9 Penal 151 11,8% 1280 1274 89,1% 99,5%       
 

  

10 
Proprietate 
Intelectuală 

1 33,3% 3 1 0,0% 33,3%         
 

   

- materiile care obţin încadrarea în gradul „foarte eficient” sunt: civil - 

valoarea indicatorului fiind de 110,4% şi faliment – valoarea indicatorului fiind 

de 116,8%; 

- materiile care obţin încadrarea în gradul „eficient” sunt: asigurări soci-

ale - valoarea indicatorului fiind de 102,0% şi contencios administrativ şi fiscal - 

valoarea indicatorului fiind de 103,5; 

- materiile care obţin încadrarea în gradul „satisfăcător” sunt: litigii cu 

profesioniştii - valoarea indicatorului fiind de 92,1%, minori şi familie - valoa-

rea indicatorului fiind de 99,7% şi penal - valoarea indicatorului fiind de 99,5%; 

- materiile care obţin încadrarea în gradul „ineficient” sunt: insolvenţa 

persoanei fizice - valoarea indicatorului fiind de 0,0%, litigii de muncă – valoa-

rea indicatorului fiind de 81,7% şi proprietate intelectuală - valoarea indicatoru-

lui fiind de 33,3%. 

În ceea ce priveşte situarea indicatorului „rata de soluţionare a dosarelor” 

la Tribunalul Maramureş în gradul de performanţă „satisfăcător”, se constată că 

materiile care determină situarea acestui indicator în gradul „satisfăcător” sunt 

cele ale litigiilor de muncă, valoarea acestui indicator fiind de 81,7%, proprietă-

ţii intelectuale, valoarea acestui indicator fiind de 33,3% şi insolvenței persoanei 

fizice, valoarea indicatorului fiind de 0,0%. 

De asemenea se constată faptul că şi materiile: litigii cu profesioniştii 

pentru care valoarea indicatorului este de 92,1%, minori şi familie, pentru care 

valoarea indicatorului este de 99,7 % şi penal, pentru care valoarea indicatorului 
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este de 99,5%, sunt cele care determină situarea indicatorului „rata de soluţiona-

re a dosarelor” în gradul  „satisfăcător”. 

Analiza pe stadii procesuale (tabelul nr. 4) a indicatorului „rata de 

soluţionare a dosarelor” se prezintă astfel: 

E01.Q08 Rata de solutionare, analiza Stadiu Procesual. 

Perioada analizata: {01.01.2021 - 31.12.2021} Dosar arhivat: {nu} Tip Instanta: {tribunal} Instanta: 
{Tribunalul MARAMURES} Cumuleaza la stadiu Revizuirea si Contestatia in anulare: {da} Criteriu 
ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  

 

STOC INITIAL 

INTRATE 

SOLUTIONATE 
VALOA

RE 
INDICA

TOR 

GRAD DE 
EFICIENTA 

TOTAL 

RAPORT
AT 
LA 

INTRATE 

TOTAL 

DIN 
CARE 
DIN 

INTRATE 

F E S I 

4042 62,5% 6470 6452 56,6% 99,7%       
 

  
 

  

 LISTA REZULTATE  

ORDINE 
MATERIE 
JURIDICA 

STOC INITIAL 

INTRATE 

SOLUTIONATE 

VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE 
EFICIENTA 

TOTAL 
RAPORTAT 

LA 
INTRATE 

TOTAL 

DIN 
CARE 
DIN 

INTRATE 

F E S I 

1 

Apel (+ 
Revizuire si 
Contestatie in 
anulare) 

1458 66,0% 2210 2181 43,4% 98,7%       
 

  

2 

Contestatie 
NCPP (+ 
Revizuire si 
Contestatie in 
anulare) 

45 8,7% 519 522 91,9% 100,6%   
 

      

3 

Fond (+ 
Revizuire si 
Contestatie in 
anulare) 

2466 68,2% 3618 3613 59,3% 99,9%       
 

  

4 

Recurs (+ 
Revizuire si 
Contestatie in 
anulare) 

73 59,3% 123 136 66,7% 110,6%   
 

      

   

- stadiul procesual fond se încadrează în gradul „satisfăcător”- valoarea 

indicatorului fiind de 99,9 %; 

- stadiul procesual apel se încadrează în gradul „satisfăcător”- valoarea 

indicatorului fiind de 98,7 % ; 

- stadiul procesual recurs se încadrează în gradul „ foarte eficient”- 

valoarea indicatorului fiind de 110,6 %; 



23 

 

 

- stadiul procesual contestaţie (NCPP) se încadrează în gradul „foarte 

eficient”- valoarea indicatorului fiind de 100,6%. 

 

2) Vechime dosare în stoc 

Indicatorul se calculează ca sumă a dosarelor aflate pe rol la finele peri-

oadei de referinţă şi nefinalizate mai vechi de 1 an şi 6 luni pentru tribunale şi 

judecătorii.  

Gradele de eficienţă a acestui indicator sunt: 

- sub 5% „foarte eficient” (culoarea verde) 

- între 5% şi 10% „eficient” (culoarea galben) 

- între 10% şi 15% „satisfăcător” (culoarea portocaliu) 

- peste 15% „ineficient” (culoarea roşie). 

La data de referinţă - 31 decembrie 2021 din totalul de 4.060 dosare 

aflate în stoc, un număr de 702 dosare reprezentând un procent de 17,3% sunt 

mai vechi de 1 an şi 6 luni. 

În consecinţă, la indicatorul de faţă, instanţa s-a încadrat în gradul „inefi-

cient” (17,3%). 

Extrasul din aplicaţia Statis cu datele aferente acestui indicator 

înregistrate la nivelul instanţei, în perioada analizată este redat în tabelul nr. 5: 

E02.Q02 Vechime dosare in stoc, analiza Tribunal. 

Stoc la data: {31.12.2021} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Tribunalul MARAMURES} Criteriu 
ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  

 

STOC DOSARE 

VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

MAI VECHI DE 
1,5 ANI 

F E S I 

4060 702 17,3%         
 

  

 LISTA REZULTATE  

ORDINE DENUMIRE TRIBUNAL 

STOC DOSARE 

VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

MAI VECHI DE 
1,5 ANI 

F E S I 

1 Tribunalul MARAMURES 4060 702 17,3%         
 

   
 

 

Din analiza  acestui indicator pe materii (tabelul nr. 6) se observă ur-

mătoarele:          
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E02.Q06 Vechime dosare in stoc, analiza Materie Juridica. 

Stoc la data: {31.12.2021} Dosar arhivat: {nu} Tip Instanta: {tribunal} Instanta: {Tribunalul 
MARAMURES} Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  

 

STOC DOSARE 

VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

MAI VECHI DE 
1 sau 1,5 ANI 

F E S I 

4060 702 17,3%         
 

 

  

 LISTA REZULTATE  

ORDINE MATERIE JURIDICA 

STOC DOSARE 

VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

MAI VECHI DE 
1 sau 1,5 ANI 

F E S I 

1 Asigurări sociale 188 1 0,5%   
 

      

2 Civil 533 96 18,0%         
 

3 Contencios administrativ şi fiscal 1105 119 10,8%       
 

  

4 Faliment 828 397 47,9%         
 

5 Insolvenţa persoanei fizice 1 0 0,0%   
 

      

6 Litigii cu profesioniştii 675 58 8,6%     
 

    

7 Litigii de muncă 426 12 2,8%   
 

      

8 Minori şi familie 144 7 4,9%   
 

      

9 Penal 157 12 7,6%     
 

    

10 Proprietate Intelectuală 3 0 0,0%   
 

      
   

  

- materiile care obţin încadrarea în gradul „foarte eficient” sunt: 

asigurări sociale - valoarea indicatorului fiind de 0,5% (în stoc 188 dosare din 

care 1 dosar mai vechi de 1 an şi 6 luni), insolvenţa persoanei fizice - valoarea 

indicatorului fiind de 0,0% (în stoc 1 dosar din care 0 dosare mai vechi de 1 an 

şi 6 luni), litigii de muncă - valoarea indicatorului fiind de 2,8 % (în stoc 426 

dosare din care 12 dosare mai vechi de 1 an şi 6 luni); minori şi familie - 

valoarea indicatorului fiind de 4,9% (în stoc 144 dosare din care 7 dosare mai 

vechi de 1 an şi 6 luni) şi proprietate intelectuală - valoarea indicatorului fiind de 

0,0% (în stoc 3 dosare din care 0 dosare mai vechi de 1 an şi 6 luni), 

- materiile care obţin încadrarea în gradul „eficient” sunt: litigiile cu 

profesionişti - valoarea indicatorului fiind de 8,6% (în stoc 675 dosare din care 

58 dosare mai vechi de 1 an şi 6 luni) şi penal - valoarea indicatorului fiind de 

7,6% (în stoc 157 dosare din care 12 dosare mai vechi de 1 an şi 6 luni). 

- materia care obţine încadrarea în gradul „satisfăcător” este: contencios 

administrativ şi fiscal - valoarea indicatorului fiind de 10,8% (în stoc 1105 

dosare din care 119 dosare mai vechi de 1 an şi 6 luni);  
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- materiile care obţin încadrarea în gradul „ineficient” sunt: civil – va-

loarea indicatorului fiind de 18,0% (în stoc 533 dosare din care 96 dosare mai 

vechi de 1 an şi 6 luni) şi faliment - valoarea indicatorului fiind de 47,9% (în 

stoc 828 dosare din care 397 dosare mai vechi de 1 an şi 6 luni). 

În ceea ce priveşte situarea indicatorului „vechimea dosarelor în stoc” la 

Tribunalul Maramureş în gradul de performanţă „ineficient”, se constată că ma-

teria care determină în principal situarea acestui indicator în gradul „ineficient” 

este cea a falimentului, valoarea acestui indicator fiind de 47,9% (în stoc 828 

dosare, din care 397 dosare mai vechi de un an şi 6 luni).  

De asemenea se constată faptul că şi materia civil având valoarea acestui 

indicator de 18,0% (în stoc 533 dosare, din care 96 dosare mai vechi de un an şi 

6 luni) este cea care determină situarea indicatorului „vechime dosare în stoc” în 

gradul  „ineficient”. 

Analiza pe stadii procesuale (tabelul nr. 7) a indicatorului „vechime 

dosare în stoc” se prezintă astfel: 

E02.Q08 Vechime dosare in stoc, analiza Stadiu Procesual. 
Stoc la data: {31.12.2021} Dosar arhivat: {nu} Tip Instanta: {tribunal} Instanta: {Tribunalul 
MARAMURES} Cumuleaza la stadiu Revizuirea si Contestatia in anulare: {da} Criteriu ordonare: 
{alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  

 

STOC DOSARE 

VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

MAI VECHI DE 
1 sau 1,5 ANI 

F E S I 

4060 702 17,3%         
 

 
 

  

 LISTA REZULTATE  

ORDINE STADIU PROCESUAL 

STOC DOSARE 

VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

MAI VECHI DE 
1 sau 1,5 ANI 

F E S I 

1 Apel (+Revizuire şi Contestatie în anulare) 1487 88 5,9%     
 

    

2 
Contestatie NCPP (+ Revizuire si Contestatie 
in anulare) 

42 0 0,0%   
 

      

3 Fond (+ Revizuire si Contestatie in anulare) 2471 609 24,6%         
 

4 Recurs (+ Revizuire si Contestatie in anulare) 60 5 8,3%     
 

    
   

 

- stadiul procesual fond se încadrează în gradul „ineficient” - valoarea 

indicatorului fiind de 24,6 % (în stoc 2.471 dosare, din care 609 dosare mai 

vechi de 1 an şi 6 luni); 
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- stadiul procesual apel se încadrează în gradul „eficient” - valoarea in-

dicatorului fiind de 5,9 % (în stoc 1.487 dosare, din care 88 dosare mai vechi de 

1 an şi 6 luni); 

- stadiul procesual recurs se încadrează în gradul „eficient” - valoarea 

indicatorului fiind de 8,3% (în stoc 60 dosare, din care 5 dosare mai vechi de 1 

an şi 6 luni); 

- stadiul procesual contestaţie (NCPP) se încadrează în gradul „foarte 

eficient” - valoarea indicatorului fiind de 0,0% (în stoc 42 dosare, din care 0 do-

sare mai vechi de 1 an şi 6 luni); 

 

3) Ponderea dosarelor închise într-un an reprezintă suma dosarelor fi-

nalizate în cel mult 1 an de la creare, raportat la suma tuturor dosarelor 

soluţionate în perioada de referinţă, exprimată procentual. 

Gradele de eficienţă a acestui indicator sunt: 

- peste  80% „foarte eficient” (culoarea verde) 

- între 70% şi 80% „eficient” (culoarea galben) 

- între 65% şi 70% „satisfăcător” (culoarea portocaliu) 

- sub 15% „ineficient” (culoarea roşie). 

În perioada de referinţă, din totalul de 6.452 dosare soluţionate, un 

număr de 5.505 dosare au fost soluţionate în termen de maximum un an de la 

înregistrare, reprezentând un procent de 85,3%. 

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

eficient” (85,3%). 

Extrasul din aplicaţia Statis cu datele aferente acestui indicator 

înregistrate la nivelul instanţei, în perioada analizată este redat în tabelul nr. 8: 

E03.Q02 Pondere dosare inchise intr-un an, analiza Tribunal. 

Perioada analizata: {01.01.2021 - 31.12.2021} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Tribunalul 
MARAMURES} Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  

 

DOSARE SOLUTIONATE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

INTR-UN AN 
F E S I 

6452 5505 85,3%   
 

      
 

  

 LISTA REZULTATE  
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ORDINE DENUMIRE TRIBUNAL 

DOSARE SOLUTIONATE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

INTR-UN AN 
F E S I 

1 Tribunalul MARAMURES 6452 5505 85,3%   
 

      
   

 

4) Durata medie de soluţionare reprezintă timpul mediu scurs între 

data înregistrării dosarului la instanţa respectivă şi data închiderii documentului 

final (oricare ar fi acesta). Indicatorul are în vedere valoarea medie de 

soluţionare a tuturor materiilor non penal/penal care este dată de media 

aritmetică a tuturor valorilor materiilor respective.  

Gradele de eficienţă non penal/penal a acestui indicator sunt: 

- sub 11 luni/5 luni „foarte eficient” (culoarea verde) 

- între 11 luni-1 an/5 luni-6 luni „eficient” (culoarea galben) 

- între 1 an - 1 an şi 6 luni/6 luni - 1 an „satisfăcător” (culoarea 

portocaliu) 

- peste 1 an şi 6 luni/1 an „ineficient” (culoarea roşie). 

Durata medie de soluţionare în materiile non-penal a fost de 9,5 luni, 

instanţa încadrându-se în gradul „foarte eficient”. 

În penal această durată a fost de 1,6 luni, instanţa încadrându-se în 

gradul „foarte eficient”. 

Extrasul din aplicaţia Statis cu datele aferente acestui indicator 

înregistrat la nivelul instanţei, în perioada analizată este redat în tabelul nr. 9: 

E04.Q02 Durata medie de solutionare, analiza Tribunal. 

Perioada analizata: {01.01.2021 - 31.12.2021} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Tribunalul 
MARAMURES} Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  

 

DOSARE SOLUTIONATE DURATA SOLUTIONARE GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

PENAL NON PENAL F E S I 
PENAL NON PENAL 

6452 1274 5178 1,6 9,5 
  

P C 
 

  

 

  

 

  

 

 

  

  
 LISTA REZULTATE  

ORDINE DENUMIRE TRIBUNAL 

DOSARE SOLUTIONATE DURATA SOLUTIONARE GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

PENAL NON PENAL F E S I 
PENAL NON PENAL 

1 
Tribunalul 
MARAMURES 

6452 1274 5178 1,6 9,5 
  

P C 
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5) Indicatorul Documente redactate peste termenul legal reprezintă 

procentul de redactare peste termen a dosarelor finalizate cu document final 

combinat cu numărul mediu de zile de depăşire a termenelor legale de redactare 

(ca medie a acestora pe fiecare tip de instanţă sau instanţă în parte).  

Indicatorul se compune din doi subindicatori: 

1. Procentul dosarelor care înregistrează depăşire în redactare (din total 

dosar redactate in perioada analizată). 

Gradele de eficienţă pentru primul indicator sunt următoarele: 

 - sub 10% „foarte eficient” (culoarea verde) 

 - între 10% şi 15% „eficient” (culoarea galben) 

 - între 15% şi 25% „satisfăcător” (culoarea portocaliu) 

 - peste 25% „ineficient” (culoarea roşie).  

2. Gradul de depăşire a mediei termenelor legale de redactare calculat la 

instanţă (documentele finale neavând rezervat acelaşi termen legal pentru redac-

tare). 

Gradele de eficienţă pentru cel de-al doilea subindicator sunt următoarel-

e: 

- dacă media generală de redactare este mai mică sau egală cu media ter-

menelor legale de redactare - foarte eficient; 

- dacă media generală de redactare depăşeşte cu maxim 20% media ter-

menelor legale de redactare - eficient; 

- dacă media generală de redactare depăşeşte un procent cuprins între 

20% şi 40% media termenelor de redactare-satisfăcător. 

În anul 2021 din totalul de 5.831 dosare soluţionate prin document de 

tip final, un număr de 1.496 dosare au fost redactate peste termen, determinând 

încadrarea instanţei în gradul de performanţă „satisfăcător”, valoarea indicato-

rului fiind de 25,7%, iar media de depăşire în zile fiind de 62,7 zile (Tabel 

nr. 10). 
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E05.Q02 Documente redactate peste Termen, analiza Tribunal. 

Perioada analizata: {01.01.2021 - 31.12.2021} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Tribunalul 
MARAMURES} Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  

 

DOSARE SOLUTIONATE 

TERMEN 
MEDIU 

REDACTARE 

MEDIE ZILE 
REDACTARE 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 

DIN CARE 
REDACTATE PESTE TERMENUL 

LEGAL F E S I 

NUMAR 
DOSARE 

PONDERE 
MEDIE ZILE 
DEPASIRE 

5831 1496 25,7% 62,7 29,2 31,5   

 

  

 

  

P M 
 

  

 

 

  

 LISTA REZULTATE  

ORDINE 
DENUMIRE 
TRIBUNAL 

DOSARE SOLUTIONATE 

TERMEN 
MEDIU 
REDACT

ARE 

MEDIE ZILE 

REDACTARE 

GRAD DE 
EFICIENTA 

TOTAL 

DIN CARE 
REDACTATE PESTE TERMENUL 

LEGAL 
F E S I 

NUMAR 
DOSARE 

PONDERE 
MEDIE 
ZILE 

DEPASIRE 

1 
Tribunalul 
MARAMURES 

5831 1496 25,7% 62,7 29,2 31,5   

 

  

 

  

P M 
 

  

 

   

 

Din analiza  acestui indicator pe materii (tabelul nr. 11) se observă 

următoarele: 

E05.Q07 Documente redactate peste Termen, analiza Materie Juridica. 

Perioada analizata: {01.01.2021 - 31.12.2021} Dosar arhivat: {nu} Tip Instanta: {tribunal} Instanta: 
{Tribunalul MARAMURES} Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  

 

DOSARE SOLUTIONATE 

TERMEN MEDIU 
REDACTARE 

MEDIE ZILE 
REDACTARE 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 

DIN CARE 
REDACTATE PESTE TERMENUL LEGAL 

F E S I 
NUMAR 
DOSARE 

PONDERE 
MEDIE ZILE 
DEPASIRE 

5831 1496 25,7% 62,7 29,2 31,5   

 

  

 

  

P M 
 

  

 

 

  

  
 LISTA REZULTATE  

ORDINE MATERIE JURIDICA 

DOSARE SOLUTIONATE 

TERMEN MEDIU 
REDACTARE 

MEDIE ZILE 
REDACTARE 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 

DIN CARE 
REDACTATE PESTE TERMENUL LEGAL 

F E S I 
NUMAR 

DOSARE 
PONDERE 

MEDIE ZILE 

DEPASIRE 

1 Asigurări sociale 301 53 17,6% 46,0 32,0 23,7   

 

  

P M 
 

  

 

  

 

2 Civil 696 248 35,6% 82,7 30,1 48,2   

 

  

 

  

 

  

P M 
 

3 
Contencios 
administrativ şi 

1539 691 44,9% 70,6 31,9 53,1         
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fiscal 
   

P M 
 

4 Faliment 463 73 15,8% 50,9 22,0 18,1   

 

  

P M 
 

  

 

  

 

5 
Litigii cu 
profesioniştii 

943 269 28,5% 42,8 31,9 28,8   

 

  

P M 
 

  

 

  

 

6 Litigii de muncă 536 45 8,4% 67,8 32,0 19,5 
  

P M 
 

  

 

  

 

  

 

7 Minori şi familie 617 71 11,5% 49,1 22,1 14,3 
  

P M 
 

  

 

  

 

  

 

8 Penal 735 45 6,1% 5,9 26,8 8,9 
  

P M 
 

  

 

  

 

  

 

9 
Proprietate 
Intelectuală 

1 1 100,0% 83,0 32,0 115,0   

 

  

 

  

 

  

P M 
 

   

 

- materiile care obţin încadrarea în gradul „foarte eficient” sunt: litigii de 

muncă - valoarea indicatorului fiind de 8,4%, iar media de depăşire în zile fiind 

de 67,8 zile; minori şi familie - valoarea indicatorului fiind de 11,5%, iar media 

de depăşire în zile fiind de 49,1 zile; penal - valoarea indicatorului fiind de 

6,1%, iar media de depăşire în zile fiind de 5,9 zile. 

- materiile care obţin încadrarea în gradul „eficient” sunt: asigurări 

sociale - valoarea indicatorului fiind de 17,6%, iar media de depăşire în zile 

fiind de 46,0 zile; faliment - valoarea indicatorului fiind de 15,8%, iar media de 

depăşire în zile fiind de 50,9 zile; litigii cu profesioniştii - valoarea indicatorului 

fiind de 28,5%, iar media de depăşire în zile fiind de 42,8 zile. 

- materiile care obţin încadrarea în gradul „ineficient” sunt: civil - 

valoarea indicatorului fiind de 35,6%, iar media de depăşire în zile fiind de 82,7 

zile; contencios administrativ şi fiscal - valoarea indicatorului fiind de 44,9%, 

iar media de depăşire în zile fiind de 70,6 zile; proprietate intelectuală - 

valoarea indicatorului fiind de 100,0%, iar media de depăşire în zile fiind de 

83,0 zile. 

Trebuie remarcată împrejurarea că, din perspectiva termenului de 

redactare a hotărârilor judecătoreşti, aplicaţia Statis nu a fost corelată decât spre 

sfârșitul anului 2020 cu modificările legislative în materie - art. 16 alin. 3 din 
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Legea nr. 304/2004 - potrivit cărora hotărârea se redactează şi semnează în 

termen de cel mult 30 de zile de la data pronunţării, urmând ca, în cazuri 

temeinic motivate, acest termen să fie prelungit cu câte 30 de zile, de cel mult 

două ori, Consiliul Superior al Magistraturii stabilind că prelungirea termenului 

de redactare se efectuează de către judecător fără întocmirea unui alt document 

în acest sens. 

În ceea ce privește analiza internă a rezultatelor instanţei în anul 

2021, în vederea identificării elementelor care au determinat încadrarea  într-un 

anumit grad de eficienţă, arătăm următoarele: 

Indicatorul care determină, în principal, scăderea eficienţei Tribuna-

lului Maramureş este „vechime dosare în stoc”, care s-a încadrat în gradul de 

performanţă „ineficient”. 

În ceea ce priveşte situarea indicatorului „vechimea dosarelor în 

stoc” la Tribunalul Maramureş în gradul de performanţă „ineficient”, se 

constată că materiile care determină, în principal, situarea acestui indicator în 

gradul „ineficient” sunt cea a falimentului, respectiv cea civilă. 

 Din totalul dosarelor mai vechi de 1 an şi 6 luni reţinut în indicatorul 

„vechime dosare în stoc”, adică 702 dosare, un număr de 397 dosare sunt cele 

din materia falimentului, reprezentând circa 56,55% din valoarea întregului 

indicator. 

În ceea ce priveşte indicatorul „vechimea dosarelor în stoc”, situarea a-

cestuia în gradul „ineficient” se datorează următoarelor motive: 

În materia insolvenţei durata proceselor îşi poate găsi explicaţia în speci-

ficul procedurii judiciare de soluţionare a cauzelor de acest tip. Ulterior deschi-

derii procedurii insolvenţei s-a constatat o creştere a complexităţii cauzelor 

urmare a majorării numărului de părţi, a creării de volume suplimentare, a 

multitudinii şi diversităţii cererilor specifice procedurii. Mai mult decât atât, la 

nivelul Tribunalului Maramureş există pe rol un număr mare de dosare în 

materia insolvenţei înregistrate anterior datei de 01.01.2011 (moment de la care 

au fost preluate dosarele în evidenţele statistice).  
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În materie civilă, durata procedurii a fost influențată de caracterul devo-

lutiv al apelului, de probațiunea administrată în această fază procesuală (martori, 

expertize judiciare), de intervenirea stării de urgență (perioadă în care a fost sus-

pendată de drept judecarea cauzelor apreciate ca neavând caracter foarte urgent). 

Pentru situarea indicatorului sus-menţionat în gradele de performanţă 

„eficient” şi „foarte eficient”, conducerea Tribunalului Maramureş a adoptat o 

serie de măsuri și în cursul anului 2021, astfel: 

- măsuri vizând respectarea datei recomandate; 

- monitorizarea permanentă cu privire la închiderea documentelor 

aferente dosarelor soluţionate în sistemul informatic Ecris; 

- monitorizarea lunară a hotărârilor neredactate în termenul legal, etc. 

Planul de acţiune întocmit de conducerea instanţei pentru îmbunătăţirea 

performanţei şi creşterea eficienţei Tribunalului Maramureş conţine următoarele 

direcții: 

a) monitorizarea permanentă de către preşedinţii de secţii şi grefierii şefi 

de secţii a dosarelor mai vechi de 1 an. 

În acest sens, Preşedintele Tribunalului Maramureş a dispus prin ordin 

de serviciu ca preşedinţii de secţii şi preşedinţii fiecărei judecătorii din 

circumscripţia Tribunalului Maramureş să ţină o evidenţă strictă a dosarelor mai 

vechi de un an. 

 Drept urmare, s-a procedat la analizarea lunară a situaţiilor care au 

condus la întârzierea soluţionării cauzelor, situaţiile fiind înaintate la tribunal 

până la data de 15 a lunii următoare, vicepreşedintele tribunalului fiind desemnat 

cu monitorizarea acestor situaţii.  

În urma verificărilor efectuate, vicepreşedintele tribunalului întocmeşte 

lunar un proces-verbal privind principalele motive care au condus la dilatarea 

perioadei pentru soluţionarea cauzelor şi identificarea eventualelor soluţii admi-

nistrative care pot duce la soluţionarea dosarelor şi a ciclurilor procesuale într-

un termen rezonabil.  
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Pornind de la monitorizarea situaţiei dosarelor mai vechi de 1 an, s-a 

constatat faptul că durata de soluţionare a fost influenţată în principal de 

neîntocmirea rapoartelor de expertize, în special în specialitatea autovehicule - 

circulaţie rutieră, fiind formulate mai multe sesizări în acest sens către Biroul 

Central de Expertize din cadrul Ministerului Justiției. 

b) monitorizarea permanentă cu privire la activitatea de închidere a do-

cumentelor aferente dosarelor soluţionate în sistemul informatic Ecris; 

Această măsură este adusă la îndeplinire prin intermediul preşedinţilor 

de secţii şi grefierilor şefi de secţii, pe baza informării bilunare efectuate de către 

compartimentul I.T. 

c) verificările întreprinse de către preşedintele şi vicepreşedintele 

instanţei în privinţa respectării legii şi regulamentelor de către personalul 

instanţei şi formularea de propuneri de măsuri pentru remedierea deficienţelor 

constatate în ceea ce priveşte soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil şi 

realizarea unui act de justiţie de calitate; 

d) recomandarea adresată judecătorilor sindici de a aplica sancţiunile 

prevăzute de lege lichidatorilor/administratorilor implicaţi în procedurile 

judiciare care prin activitatea desfăşurată tergiversează soluţionarea cauzelor; 

e) verificarea periodică de către preşedinţii de secţii şi grefierii şefi de 

secţii a respectării datei recomandate pentru începerea procedurii prealabile, a 

redactării în termen a hotărârilor, a tehnoredactării în termen a hotărârilor şi 

celorlalte acte procedurale şi informarea conducerii instanţei despre deficienţele 

constatate. 

De asemenea, s-a dispus monitorizarea volumului de activitate al judecă-

torilor din cadrul instanței/secției în vederea evitării dezechilibrelor care pot apă-

rea și luarea de măsuri în cazul în care se constată astfel de dezechilibre, 

situaţiile fiind afişate în Intranet. 

În ceea ce priveşte judecătorii care înregistrează întârzieri în redactarea 

hotărârilor judecătorești pentru perioade mai mari de 100 de zile s-a dispus mo-

nitorizarea la interval de o lună de zile, a evoluției numărului de restanțe, a ope-
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rativității și a numărului de dosare pe care le rulează în acest interval judecătorii 

aflaţi în această situaţie.  

Totodată, s-a dispus întocmirea unui plan de motivare a hotărârilor jude-

cătorești mai vechi de 100 de zile pentru fiecare judecător aflat în această 

situaţie, care să cuprindă date certe pentru motivarea hotărârilor și numărul de 

dosare, care va fi comunicat sub semnătură judecătorului şi verificarea 

îndeplinirii sale lunar de către preşedinţii de secţie, respectiv de către preşedinţii 

instanţelor arondate precum și întocmirea de rapoarte din care să rezulte 

verificările efectuate, care vor fi transmise conducerii tribunalului până la data 

de 5 a lunii următoare. 

f) ocuparea postului/posturilor vacante de judecător la Secţia a II-a 

Civilă, de contencios administrativ şi fiscal precum şi la instanţele arondate. 

Trebuie menționată împrejurarea că Tribunalul Maramureș și instanțele 

arondate au funcționat și în anul 2021 cu deficit important de judecători, lipsa 

organizării examenelor de promovare/intrare în magistratură, suspendarea proce-

durilor de transfer influențând negativ activitatea desfășurată, mai ales în 

contextul pandemiei. 

 
 

I.4. Indicii de atacabilitate a hotărârilor judecătoreşti 

 

Indicatorul ponderea atacabilităţii reprezintă raportul dintre numărul de 

hotărâri atacate în anul de referinţă şi numărul de hotărâri finalizate în acelaşi 

an. Aceste date sunt extrase din registrul „Căilor de atac” aferente fiecărei secţii 

sau instanţe. 

Indicele de casare a hotărârilor judecătoreşti reprezintă raportul dintre 

numărul hotărârilor casate (desfiinţate sau modificate) în căile de atac, în anul de 

referinţă şi numărul de hotărâri atacate în acelaşi an la instanţa analizată. Aceste 

date se regăsesc în registrele de casări ale fiecărei secţii sau instanţe. 

 

• Ponderea atacabilităţii la Tribunalul Maramureş 
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Din totalul de 6.452 hotărâri pronunţate în anul 2021 de către judecătorii 

din cadrul Tribunalului Maramureş, ca instanţă de sine stătătoare, au fost atacate 

1.335 hotărâri, rezultând o pondere a atacabilităţii de 20,69 %, mai mică decât 

cea înregistrată în anul precedent, respectiv 22,66% (Anexa nr. 4). 

Ponderea atacabilităţii s-a înregistrat la nivelul Secţiei I Civilă, în 

procent de 27,14 %, la nivelul Secţiei a II-a Civilă, de contencios administrativ 

şi fiscal, în procent de 18,64% şi la nivelul Secţiei Penale în procent de 14,44%. 

 

• Indicii de casare a hotărârilor judecătoreşti la Tribunalul Mara-

mureş 

La Tribunalul Maramureş, din cele 1.335 hotărâri atacate au fost 

schimbate sau anulate în căile de atac, de către Curtea de Apel Cluj 420 

hotărâri, ceea ce reprezintă un indice de casare de 6,51%, mai mare în raport cu 

anul precedent, când acest indicator a atins valoarea de 5,04%. 

La nivelul Secţiei I Civile din cadrul Tribunalului Maramureş, în anul 

2021 au fost pronunţate 2.185 de hotărâri, din care au fost atacate 593 de 

hotărâri, ponderea atacabilităţii fiind de 27,14%. 

Au fost desfiinţate sau modificate în căile de atac un număr de 242  hotă-

râri, rezultând un indice de casare de 11,07%. 

În anul 2021, la nivelul Secţiei a II-a Civilă, de contencios 

administrativ şi fiscal, ponderea atacabilităţii a atins valoarea de 18,64%, din 

cele 2.993 hotărâri pronunţate fiind atacate doar 558 hotărâri. 

Trebuie subliniat că numărul hotărârilor desfiinţate sau modificate în 

căile de atac în anul 2021 este de 150, ceea ce indică un indice de 5,01%. 

În anul 2021, la nivelul Secţiei Penale, ponderea atacabilităţii a atins va-

loarea de 14,44 %, din cele 1.274 hotărâri pronunţate fiind atacate 184 hotărâri. 

Numărul hotărârilor desfiinţate sau modificate în căile de atac pronunţate 

de Secţia Penală în anul 2021 este de 28, ceea ce indică un indice de casare de 

2,19%. 
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Printre motivele principale care au condus la desfiinţarea sau 

modificarea hotărârilor în căile de atac, astfel cum rezultă din cuprinsul 

referatelor privind practica de casare, pot fi amintite: interpretarea greşită a 

dispoziţiilor legale de drept material, nerespectarea normelor de procedură, lipsa 

rolului activ în activitatea de cercetare judecătorească, practica neunitară a 

instanţei de control judiciar. 

Indiscutabil, apare necesară continuarea preocupării pentru calitatea ac-

tului de justiţie, dar însăşi valoarea indicelui de casare ce se constată denotă că 

judecătorii Tribunalului Maramureş sunt conştienţi de necesitatea desfăşurării 

activităţii cu respectarea exigenţelor specifice unui înalt profesionalism. 

 

• Ponderea atacabilităţii la judecătoriile din raza de activitate a Tri-

bunalului Maramureş 

La nivelul judecătoriilor, ponderea atacabilităţii a atins procentul de  

11,32%, fiind atacate 2.729 de hotărâri din totalul de 24.118 hotărâri pronunţate 

(Anexa nr. 4). 

Procente mai mari ale atacabilităţii au fost identificate la: Judecătoria 

Baia Mare - 11,93% şi Judecătoria Vişeu de Sus - 11,79%, iar valorile cele mai 

coborâte au fost înregistrate la Judecătoria Târgu Lăpuş - 7,14%, Judecătoria 

Dragomireşti - 9,81% şi Judecătoria Sighetu Marmaţiei - 10,58%.  

Având în vedere faptul că judecătoriile soluţionează cauze în primă ins-

tanţă, numărul mare de hotărâri atacate şi în consecinţă ponderea atacabilităţii 

crescută, sunt explicabile prin faptul că părţile uzează de regulă de toate căile de 

atac care pe care le au la dispoziţie potrivit legii. 

• Indicii de casare a hotărârilor judecătoreşti la judecătoriile din 

raza de activitate a Tribunalului Maramureş 

La judecătorii, media indicelui de casare a crescut de la 3,27% în anul 

2020 la 3,70% în anul 2021, din cele 2.729 hotărâri atacate în anul 2021 fiind a-

nulate/schimbate un număr de 893 hotărâri. 
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Între instanţele cu un indice de casare mai ridicat menţionăm Judecătoria 

Baia Mare - 3,81%, Judecătoria Dragomireşti - 4,02% şi Judecătoria Sighetu 

Marmaţiei - 4,20%, cele mai mici valori fiind înregistrate la Judecătoria Vişeu 

de Sus - 2,80% şi Judecătoria Târgu Lăpuş - 2,91%. 

 

I.5. Indicii de desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti 

 

Indicele de modificare/desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti reprezintă 

ponderea apelurilor sau recursurilor admise de către instanţele de control 

judiciar, respectiv de Tribunalul Maramureş, din totalul cauzelor finalizate în 

calea de atac. 

La nivelul Tribunalului Maramureş indicele de modificare/desfiinţa-

re a hotărârilor atacate cu apel la Tribunal a fost de 36,90% (Anexa nr. 5).  

Acesta este rezultat din împărţirea numărului de apeluri admise, 

respectiv 775 la numărul de apeluri soluţionate, respectiv 2.100. 

Indicele de modificare/desfiinţare a hotărârilor atacate cu recurs/ 

contestaţie NCPP la Tribunal, a fost de 19,08% (Anexa nr. 6). 

Acesta este rezultat din împărţirea numărului de recursuri admise, res-

pectiv 120 la numărul de recursuri soluţionate, respectiv 629. 
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CAPITOLUL II 

DATE STATISTICE REFERITOARE LA RESURSELE UMANE LA 

NIVELUL INSTANȚEI ÎN ANUL 2021 

 

 

II.1. Situația posturilor (judecător, personal auxiliar) 

 

Tribunalul Maramureş şi judecătoriile din circumscripţia acestuia sunt 

încadrate de principiu cu numărul de posturi de judecător necesar exercitării şi 

îndeplinirii atribuţiilor legale, dar desfăşurarea normală a activităţii a fost 

perturbată de numărul mare de posturi vacante de judecători. 

Astfel, la începutul anului 2021, din totalul de 73 posturi de judecător 

aprobate erau ocupate efectiv 56 de posturi, 17 posturi fiind vacante, gradul de 

ocupare fiind de 76,71%. 

Distribuţia celor 17 posturi vacante de judecător era următoarea:  

- 5 posturi vacante la Tribunalul Maramureş; 

- 6 posturi vacante la Judecătoria Baia Mare; 

- 2 posturi vacante la Judecătoria Sighetu Marmaţiei; 

- 2 posturi vacante de Judecătoria Vișeu de Sus; 

- 1 post vacant la Judecătoria Dragomireşti; 

- 1 post vacant la Judecătoria Târgu Lăpuş. 

La Tribunalul Maramureş, în cursul anului 2021, au avut loc mişcări 

de personal care au dus la modificare numărului de judecători efectiv în 

activitate, gradul de ocupare al posturilor de judecător menținându-se la un 
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procent de 83,33%, respectiv 25 posturi ocupate din cele 30 posturi aprobate, iar 

efectiv în activitate au fost 24 judecători. 

Pe tot parcursul anului 2021 s-a menținut 1 post temporar vacant de ju-

decător la Secția a II-a Civilă, de contencios administrativ și fiscal și 1 judecător  

din cadrul aceleași secții a fost în continuare delegat la Tribunalul Specializat 

Cluj, iar cu data de 15.10.2021 delegat pentru 6 luni la Judecătoria Cluj Napoca. 

Din data de 09.11.2020, din cauza numărului mare de posturi vacante, a fost 

delegat la Secția a II-a Civilă, de contencios administrativ și fiscal din cadrul 

Tribunalului Maramureş un judecător de la Judecătoria Baia Mare a cărui 

delegare a încetat începând cu data de 10.09.2021, astfel că numărul de 

judecători efectiv în activitate a scăzut de la 24 la 23.   

La sfârșitul anului 2021 erau aprobate în schema de personal a Tribu-

nalului Maramureş 30 posturi judecători, din care 25 posturi ocupate și 5 posturi 

vacante, dar numărul judecătorilor efectiv în activitate a fost de 23, posturile va-

cante fiind aferente Secţiei I Civilă (2 posturi), respectiv Secţiei a II-a Civilă, de 

contencios administrativ şi fiscal (3 posturi).  

La Judecătoria Baia Mare în cursul anului 2021 au avut loc mişcări de 

personal care au dus la creșterea gradului de ocupare a posturilor de judecător de 

la 76% la 92%, numărul posturilor ocupate crescând de la 19 la 23, iar posturile 

vacante scăzând de la 6 la 2 posturi de judecător. 

În cursul anului 2021 s-au ocupat 5 posturi de judecător astfel: începând 

cu data de 01.01.2021 au fost numiți 3 judecători stagiari, prin repartizare de la 

Institutul Național al Magistraturii și la data de 26.04.2021, în urma examenului 

de capacitate, 2 judecători stagiari au fost numiți la Judecătoria Baia Mare de la 

Judecătoria Târgu Mureș și Judecătoria Hunedoara. La data de 29.10.2021 s-a 

vacantat 1 post judecător ca urmare a eliberării din funcție prin pensionare, 

astfel că la sfârșitul anului 2021 au rămas 2 posturi vacante. 

În perioada 01.01.2021-01.05.2021 și-a desfășurat activitatea la Judecă-

toria Baia Mare, 1 judecător detașat de la Judecătoria Tulcea. 
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Pe tot parcursul anului 2021 s-a menținut temporar vacant 1 post de ju-

decător, pentru care s-a aprobat ocuparea acestuia pe durată nedeterminată în 

condițiile art. 134^1 din Legea nr. 303/2004 prin Hotărârea Secției pentru 

Judecători a CSM nr. 1353/18.11.2021, iar cu data de 17.09.2021 a devenit 

temporar vacant încă 1 post de judecător, titularul beneficiind de concediu de 

maternitate. 

La începutul anului 2021 situația delegărilor în funcție de execuție a ju-

decătorilor era următoarea: 1 judecător delegat de la Judecătoria Târgu Lăpuș la 

Judecătoria Baia Mare și 1 judecător delegat la Tribunalul Maramureș care 

începând cu data de 10.09.2021 a revenit la Judecătoria Baia Mare. 

De la jumătatea anului 2021 au avut loc și alte delegări/detașări în funcții 

de execuție astfel: cu data de 01.06.2021 un judecător de la Judecătoria Baia 

Mare a fost delegat la Judecătoria Huedin și concomitent de la Judecătoria 

Dragomirești un judecător a fost delegat la Judecătoria Baia Mare; cu data de 

04.06.2021 un judecător de la Judecătoria Baia Mare a fost delegat la 

Judecătoria Cluj Napoca și concomitent de la Judecătoria Cluj Napoca un 

judecător a fost delegat la Judecătoria Baia Mare; cu data de 09.08.2021 un 

judecător de la Judecătoria Baia Mare a fost delegat la Judecătoria Jibou și 

concomitent de la Judecătoria Satu Mare un judecător a fost detașat pentru 1 an 

la Judecătoria Baia Mare. Aceste delegări/ detașări s-au menținut până la 

sfârșitul anului. 

La sfârşitul anului 2021 la Judecătoria Baia Mare erau ocupate 23 

posturi de judecător din cele 25 de posturi aprobate, existând 2 posturi vacante 

de judecător, iar numărul de judecători efectiv în activitate la instanţă a fost de 

22 judecători. 

La Judecătoria Sighetu Marmației în cursul anului 2021 au avut loc 

mişcări de personal care au dus la creșterea gradului de ocupare a posturilor de 

judecător de la 66,67% la 83,33% ca urmare a ocupării unui post de judecător 

din cele 2 vacante. 
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La data de 01.01.2021 s-a ocupat un post de judecător ca urmare a 

numirii în funcție a unui judecător stagiar prin repartizare de la Institutul 

Național al Magistraturii, iar cu data 18.03.2021 a devenit temporar vacant un 

post de judecător, titularul beneficiind de concediu pentru creșterea copilului, 

astfel că la sfârșitul anului 2021 la Judecătoria Sighetu Marmației erau ocupate 

5 posturi de judecător din cele 6 posturi aprobate, numărul de judecători efectiv 

în activitate menținându-se la 4 judecători. 

La Judecătoria Vișeu de Sus în cursul anului 2021 nu au avut loc 

mişcări de personal astfel că s-a menținut gradul de ocupare la 50%. 

Cu data de 05.05.2021 s-a prelungit detașarea unui judecător de la Tribu-

nalul Bihor la Judecătoria Baia Mare pentru un an, astfel că la sfârșitul anului 

2021 la Judecătoria Vișeu de Sus erau ocupate 2 posturi de judecător din cele 4 

posturi aprobate, dar efectiv în activitate erau 3 judecători. 

La Judecătoria Dragomirești în cursul anului 2021 au avut loc mișcări 

de personal care au modificat numărul de judecători efectiv în activitate de la 3 

la 2 judecători, dar gradul de ocupare a posturilor de judecător s-a menținut la 

75%.  

În perioada 01.06.2021-31.12.2021 un judecător a fost delegat în funcție 

de execuție la Judecătoria Baia Mare, astfel că la sfârşitul anului 2021 la 

această judecătorie erau ocupate 3 posturi de judecător din cele 4 posturi 

aprobate şi 1 post vacant, însă efectiv în activitate erau 2 judecători. 

La Judecătoria Târgu Lăpuș în cursul anului 2021 nu au avut loc miş-

cări de personal care să modifice gradul de ocupare a posturilor de judecător, 

acest procent menținându-se la 75%.  

S-a menținut delegarea la Judecătoria Baia Mare a unui judecător, astfel 

că la sfârșitul anului 2021 la Judecătoria Târgu Lăpuș erau ocupate 3 posturi de 

judecător din cele 4 posturi aprobate, dar efectiv în activitate erau 2 judecători. 

În consecinţă, în urma acestor mişcări de personal, la data de 

31.12.2021, Tribunalului Maramureş şi instanţelor aflate în circumscripţia 

acestuia le erau alocate un număr de 73 posturi de judecător, din care 61 erau 
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ocupate, iar 12 vacante, rezultând un grad de ocupare de 83,56%, în creșterea 

față de începutul anului 2021. 

Cele 12 posturi vacante existente la sfârşitul anului 2021 erau repartizate 

astfel:  

- 5 posturi vacante la Tribunalul Maramureş; 

- 2 posturi vacante la Judecătoria Baia Mare; 

- 1 posturi vacante la Judecătoria Sighetu Marmaţiei; 

- 2 posturi vacante de Judecătoria Vișeu de Sus; 

- 1 post vacant la Judecătoria Dragomireşti; 

- 1 post vacant la Judecătoria Târgu Lăpuş. 

În ceea ce priveşte situaţia funcţiilor de conducere la nivelul 

instanţelor din judeţul Maramureş, în cursul anului 2021 au avut loc următoarele 

mişcări: 

- funcţia de conducere de preşedinte al Tribunalului Maramureş a 

fost ocupată de domnul judecător Stamate-Tămășan Nicolae căruia i-a încetat 

mandatul de 3 ani cu data de 16.07.2021 și cu aceeași dată funcția de conducere 

a fost ocupată prin concurs fiind numit pentru o perioadă de 3 ani domnul 

judecător Verdeș Alexandru Lucian; 

- funcţia de conducere de preşedinte al Secţiei Penale din cadrul Tri-

bunalului Maramureş, vacantă din data de 28.10.2018, a fost ocupată prin 

delegare până la data de 10.05.2021 de doamna judecător Alb Codruța Violeta, 

care începând cu data de 14.05.2021 a fost numită pentru un mandat de 3 ani în 

funcția de conducere; 

- funcţia de conducere de preşedinte al Judecătoriei Baia Mare, 

vacantă din data de 31.12.2018, a fost ocupată prin concurs începând cu data de 

05.01. 2021 de către domnul judecător Marcu Iacob Cătălin, acesta fiind numit 

pentru un mandat de 3 ani. Cu aceeași dată a încetat delegarea în funcția de 

conducere de președinte a doamnei judecător Lupșe Marinela Eleonora.  

 - funcţia de conducere de vicepreşedinte al Judecătoriei Baia Mare, 

vacantă din data de 01.06.2015, a fost ocupată prin delegare până la data de 
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04.06. 2021 de către doamna judecător Precup Gabriela Elisabeta, cu aceeași 

dată fiind delegată pentru 6 luni în funcția de conducere doamna judecător 

Lupșe Marinela Eleonora, delegare care a încetat la data de 06.12.2021; 

- funcţia de conducere de preşedinte Secţie Civilă din cadrul Judecă-

toriei Baia Mare, vacantă din 12.06.2015, a fost ocupată prin delegare de către 

doamna judecător Radu Daniela Draga până la data de 16.06.2021. Cu aceeași 

dată a fost delegată pentru 6 luni doamna judecător Dragotă Cristina, ulterior 

delegarea acesteia fiind prelungită pentru 6 luni începând cu data de 17.12.2021; 

- funcţia de conducere de preşedinte Secţie Penală din cadrul Jude-

cătoriei Baia Mare este temporar vacantă din data de 17.09.2021 deoarece 

doamna judecător Ștef Diana beneficiază de concediu de maternitate; 

- funcţia de conducere de preşedinte al Judecătoriei Vișeu de Sus,  

vacantă din 31.12.2018, a fost ocupată și în anul 2021 prin delegare de către 

domnul judecător Fărâmă Vasile Florin, căruia i s-a prelungit delegarea în 

funcția de conducere pentru câte 6 luni începând cu datele de 05.01.2021 și 

06.07.2021; 

- funcţia de conducere de preşedinte al Judecătoriei Dragomireşti, 

vacantă din 17.12.2014, a fost ocupată și în anul 2021 prin delegare de către 

domnul judecător Chiș Cătălin Vasile, căruia i s-a prelungit delegarea în funcția 

de conducere pentru câte 6 luni începând cu datele de 13.05.2021 și 16.11.2021; 

- funcţia de conducere de preşedinte al Judecătoriei Târgu Lăpuș va-

cantă de la data de 30.06.2018, a fost ocupată și în anul 2021 prin delegare de 

către domnul judecător Tulici Daniel Mihai, căruia i s-a prelungit delegarea în 

funcția de conducere pentru câte 6 luni începând cu datele de 05.01.2021 și 06. 

07.2021; 

 

• Situaţia grefierilor şi a celorlalte categorii de personal 

La data de 01.01.2021 din totalul de 144 posturi personal auxiliar de spe-

cialitate de la Tribunalul Maramureș și instanțele arondate acestuia aprobate, 

erau ocupate 143 de posturi, iar 1 post era vacant, gradul de ocupare fiind de 
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98,11%. Postul vacant era aferent funcției de grefier cu studii superioare juridice 

la Tribunalul Maramureș vacantat la data de 20.04.2020. Acest post a fost 

ocupat prin promovare la instanță superioară la data de 01.03.2021 

La Tribunalul Maramureş, în cursul anului 2021, au avut loc mişcări 

de personal auxiliar de specialitate care au dus la creșterea gradului de ocupare 

de la 97,44% la 100% ca urmare a ocupării postului vacant, prin promovare la o 

instanță superioară a unui grefier de la Judecătoria Baia Mare începând cu data 

de 01.03. 2021. 

În cursul anului 2021 s-au vacantat 3 posturi de grefier, astfel: la data de 

01.03.2021 s-a vacantat 1 post de execuție de grefier, prin pensionare, post care 

a fost ocupat din data de 08.03.2021 de 1 grefier de la Judecătoria Baia Mare 

care și-a valorificat rezultatul examenului de promovare la instanță superioară; 

la data de 01.06.2021 s-a vacantat un post de grefier prin transferul titularului la 

Judecătoria Jibou, post care s-a ocupat cu aceeași dată de 1 grefier de la 

Judecătoria Baia Mare care și-a valorificat rezultatul examenului de promovare 

la instanță superioară; la data de 25.08.2021 s-a vacantat 1 post de grefier prin 

pensionare, post care a fost ocupat cu aceeași dată prin definitivarea pe durată 

nedeterminată a unui grefier încadrat pe durată determinată. 

La data de 01.03.2021 s-a vacantat temporar un post de grefier și cu ace-

eași dată persoana care ocupa temporar un alt post de grefier a fost definitivată 

pe durată nedeterminată pe post vacant la Judecătoria Baia Mare și detașată la 

Tribunalul Maramureș, rămânând astfel 3 posturi temporar vacante la Tribunalul 

Maramureș, posturi care ulterior s-au ocupat pe durată determinată. La data de 

08.11. 2021 s-a mai vacantat temporar 1 post de grefier, post ce nu a fost ocupat 

pe durată determinată. 

La data de 25.01.2021 a revenit în activitate titularul postului de grefier 

statistician, iar persoana care ocupa temporar acest post și-a încetat activitatea. 

În raport de creşterea volumului de activitate cu consecinţe directe 

asupra încărcăturii cu dosare/grefier şi în cursul anului 2021 conducerea 

Tribunalului Maramureş a propus preşedintelui Curţii de Apel Cluj 
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detașarea/prelungirea detaşării unor grefieri de la instanţele aflate în 

circumscripţia tribunalului. Doi dintre grefierii detașați de la Judecătoria Baia 

Mare au promovat efectiv la Tribunalul Maramureș și în locul lor au fost 

detașați alți 2 grefieri, astfel că la sfârșitul anului 2021 erau detaşaţi la 

Tribunalul Maramureş de la instanţele de fond un număr de 4 grefieri - 1 grefier 

cu studii superioare de la Judecătoria Baia Mare, 1 grefier cu studii medii de la 

Judecătoria Sighetu Marmației, 1 grefier cu studii superioare de la Judecătoria 

Dragomirești și 1 grefier cu studii superioare de la Judecătoria Târgu Lăpuș. 

Nu au avut loc mișcări de personal la nivelul posturilor de grefier arhivar 

şi grefier registrator din cadrul Tribunalului Maramureş, gradul de ocupare s-a 

menținut în procent de 100%, fiind aprobate și ocupate 3 posturi de grefier regis-

trator și 5 posturi de grefier arhivar.  

Pe tot parcursul anului 2020 s-a menținut detașarea în cadrul 

Tribunalului Maramureș a unui grefier arhivar de la Judecătoria Vișeu de Sus. 

La sfârșitul anului 2021 în statul de funcţii şi de personal al Tribu-

nalului Maramureş erau ocupate toate cele 53 de posturi aprobate de personal 

auxiliar de specialitate, posturile fiind împărțite astfel: 39 grefieri (efectiv în 

activitate 42 - inclusiv 4 grefieri detașați de la instanțele de fond, 2 posturi 

temporar vacante și 3 posturi ocupate pe durată determinată), 1 grefier 

statistician, 5 specialişti IT, 5 grefieri arhivari (efectiv în activitate sunt 6 grefieri 

arhivari inclusiv 1 grefier arhivar detașat de la Judecătoria Vișeu de Sus) şi 3 

grefieri registratori. 

La Judecătoria Baia Mare, în cursul anului 2021, au avut loc mişcări 

de personal auxiliar de specialitate, în principal grefieri, dar care nu au dus la 

modificarea gradului de ocupare de 100%. 

Aşadar, la începutul anului 2021, la Judecătoria Baia Mare erau aprobate 

46 posturi de personal auxiliar de specialitate, din care 40 grefieri (2 grefieri de-

tașați la Tribunalul Maramureș și 1 post temporar vacant), 4 grefieri arhivari şi 2 

grefieri registratori. Această structură s-a menţinut pe tot parcursul anului 2021. 
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Pe parcursul anului 2021 la Judecătoria Baia Mare s-au vacantat 7 

posturi de grefier cu studii superioare juridice, astfel: la data de 01.03.2021 s-a 

vacantat 1 post de grefier ca urmare  a promovării titularului la Tribunalul 

Maramureș; la data de 01.06.2021 s-au vacantat 2 posturi de grefier ca urmare a 

promovării unui grefier la Tribunalul Maramureș și un alt grefier a fost 

transferat la cerere la Parchetul de pe Lângă Judecătoria Baia Mare; la data de 

01.08.2021 s-a vacantat 1 post de grefier ca urmare a transferului la cerere a 

titularului la Judecătoria Dej; la data de 01.11.2021 s-a vacantat un post de 

grefier ca urmare a pensionării la cerere a titularului postului; la data de 

03.12.2021 s-a vacantat un post de grefier ca urmare a transferului la cerere a 

titularului la Judecătoria Dragomirești. 

Până la sfârșitul anului 2021 s-au ocupat integral cele 7 posturi vacante 

de grefier prin toate modalitățile prevăzute de lege, respectiv: prin definitivarea 

pe durată nedeterminată a unui grefier încadrat de durată determinată până la 

revenirea titularului în activitate (1 post ocupat la data de 01.03.2021 și detașat 

la Tribunalul Maramureș), prin transferul la Judecătoria Baia Mare de la 

Judecătoria Cluj Napoca (1 post ocupat la data de 01.08.2021); prin 

concurs/valorificare rezultate concursuri de recrutare (5 posturi ocupate la datele 

de 12.07.2021, 25.10. 2021, 01.11.2021,01.12.2021, 03.12.2021). 

La sfârşitul anului 2021 la Judecătoria Baia Mare din numărul total 

de 46 posturi aprobate și ocupate de personal auxiliar de specialitate erau efectiv 

în activitate 38 grefieri din 40 posturi aprobate și ocupate de grefieri (1 grefier 

detașat la Tribunalul Maramureș și 1 post temporar vacant de grefier care nu a 

fost ocupat pe durată determinată), 2 grefieri registratori și 4 grefieri arhivari. 

La Judecătoria Sighetu Marmaţiei, în cursul anului 2021, nu au avut 

loc mişcări de personal auxiliar de specialitate care să modifice gradul de 

ocupare de 100%, existând doar 1 post de grefier temporar vacant. 

Postul temporar vacant de grefier existent la începutul anului a fost 

ocupat pe durată determinată cu data de 22.02.2021, iar un post de execuție de 

grefier devenit vacant cu data de 01.06.2021 prin pensionarea titularului a fost 
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ocupat pe durată nedeterminată prin concurs de un grefier, care a fost detașat la 

Tribunalul Maramureș. Astfel că la sfârșitul anului 2021 la Judecătoria 

Sighetu Marmației în statul de funcții erau aprobate și ocupate 13 posturi de 

grefier din care 12 efectiv în activitate (1 grefier fiind detașat la Tribunalul 

Maramureș) și 2 grefieri arhivari, gradul de ocupare menținându-se la 100%. 

La Judecătoria Vişeu de Sus, în cursul anului 2021, nu au avut loc 

mişcări de personal auxiliar de specialitate care să modifice gradul de ocupare 

de 100%, fiind aprobate și ocupate 12 posturi de grefieri, 2 posturi de grefier 

arhivar și 1 post grefier registrator (ocupat pe durată determinată din 

08.11.2021). 

La data de 10.06.2021 a revenit în activitate un grefier care a avut sus-

pendată activitatea pentru concediu de creștere a copilului, iar persoana care 

ocupa temporar acest post și-a încetat activitatea. 

La data de 04.09.2021 a devenit temporar vacant postul de grefier regis-

trator, titularul beneficiind de concediu de maternitate, post care a fost ocupat pe 

durată determinată cu data de 08.11.2021. 

Pe tot parcursul anului 2021 s-a menținut detașarea în cadrul 

Tribunalului Maramureș a unui grefier arhivar de la Judecătoria Vișeu de Sus. 

La Judecătoria Dragomireşti, în cursul anului 2021, nu au avut loc 

mişcări de personal auxiliar de specialitate, astfel că s-a păstrat gradul de 

ocupare de 100%. 

În cursul anului 2021 s-a menţinut detaşarea la Tribunalul Maramureş a 

unui grefier încadrat pe durată nedeterminată la Judecătoria Dragomireşti.  

La data de 03.12.2021 s-a vacantat 1 post de grefier, prin demisie, post 

care a fost ocupat prin transferul unui grefier de la Judecătoria Baia Mare. 

La sfârșitul anului 2021 la Judecătoria Dragomirești din totalul celor 

8 posturi aprobate și ocupate de personalul auxiliar funcţionează efectiv 5 

grefieri, 1 grefier arhivar şi 1 grefier registrator, 1 grefier cu studii superioare 

juridice fiind în continuare detaşat la Tribunalul Maramureş. 
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La Judecătoria Târgu Lăpuș, în cursul anului 2021, nu au avut loc 

mişcări de personal auxiliar de specialitate, astfel că s-a păstrat gradul de 

ocupare de 100%. 

În cursul anului 2021 s-a menţinut detaşarea la Tribunalul Maramureş a 

unui grefier încadrat pe durată nedeterminată la Judecătoria Târgu Lăpuș.  

La sfârșitul anului 2021 la Judecătoria Târgu Lăpuș din totalul celor 

7 posturi aprobate și ocupate de personalul auxiliar funcţionează 5 grefieri şi 1 

grefier registrator, 1 grefier cu studii superioare juridice fiind în continuare 

detaşat la Tribunalul Maramureş. 

În consecinţă, la sfârşitul anului 2021 toate cele 144 posturi aprobate de 

personal auxiliar de specialitate erau ocupate, și din 6 posturi temporar vacante 

de grefier doar 4 erau ocupate pe durată determinată.  

În ceea ce priveşte personalul conex angajat la Tribunalul Maramureş şi 

la instanţele arondate acestuia, nu au avut loc mișcări de personal, astfel că s-a 

menținut gradul de ocupare de 100%. 

La data de 15.03.2021 s-a vacantat 1 post de aprod la Tribunalul Mara-

mureș, prin pensionarea titularului, post care a fost ocupat din data de 

10.05.2021. 

La sfârşitul anului 2021 toate cele 20 de posturi de personal conex apro-

bate erau ocupate, respectiv - 5 posturi agent procedural, 9 aprozi şi 6 şoferi. 

În ceea ce priveşte personalul contractual și funcționarii publici anga-

jați la Tribunalul Maramureş şi la instanţele arondate acestuia au avut loc 

mişcări de personal dar care nu au modificat gradul de ocupare de 100%, astfel 

că la sfârșitul anului 2021 în statele de funcții erau aprobate și ocupate 9 posturi 

de funcționari publici și 5 posturi de personal contractual. 

În ceea ce priveşte situaţia funcţiilor de conducere de personal 

auxiliar de specialitate la nivelul instanţelor din judeţul Maramureş, în cursul 

anului 2021 au avut loc următoarele mişcări: 
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- Funcția de conducere de specialist IT șef la Tribunalul 

Maramureș, vacantă din 29.06.2020, a fost ocupată de doamna Saitoș Felicia 

prin delegare până la data ocupării funcției de conducere prin concurs.  

În data de 29.01.2021, respectiv 20.05.2021 Curtea de Apel Cluj a orga-

nizat concursuri pentru ocuparea funcției de conducere de specialist IT șef, dar 

nu au fost candidaturi depuse, prin urmare această funcție a rămas ocupată prin 

delegare. La data de 23.02.2022 Curtea de Apel Cluj organizează concurs pentru 

ocuparea acestei funcții de conducere. 

- Funcția de conducere de prim grefier la Tribunalul Maramureș, 

vacantă din data de 01.07.2020, a fost ocupată de doamna Vidam Elena prin 

delegare până la data de 01.03.2021, când a fost numită prin concurs pentru un 

mandat de 5 ani doamna Măndicescu Rodica Monica. 

- Funcția de conducere de grefier șef la Judecătoria Sighetu Marma-

ției, vacantă din data de 01.07.2020, a fost ocupată de doamna Hegeduș Anuța 

prin delegare până la data de 01.06.2021, când a fost numită prin concurs pentru 

un mandat de 5 ani doamna Boilă Leontina Mirela. 

- Funcția de conducere de grefier șef la Judecătoria Dragomirești, 

vacantă din data de 01.07.2020, a fost ocupată de doamna Deac Irina prin 

delegare până la data de 07.04.2021, când a fost numită prin concurs pentru un 

mandat de 5 ani doamna Vlad Ioana.  

La data de 06.09.2021 Tribunalul Maramureş a organizat examen de de-

finitivare în funcţie pentru 3 grefieri cu studii superioare juridice încadrați la 

Tribunalul Maramureș, Judecătoria Baia Mare și Judecătoria Sighetu Marmației 

care au împlinit 6 luni de la data angajării. 

Tot în anul 2021 conducerea tribunalului a formulat solicitări către 

Curtea de Apel Cluj pentru organizarea unor concursuri: de recrutare pentru 

ocuparea posturilor temporar vacante existente la Tribunalul Maramureș și la 

instanțele arondate acestuia, concurs de promovare la instanță superioară, 

concurs de promovare în grade și trepte profesional superioare, concurs de 

promovare a grefierilor din studii medii în studii superioare, concursuri pentru 
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ocuparea funcțiilor de conducere vacante și concurs de ocupare a unui post 

vacant de aprod. Aceste solicitări au fost soluţionate favorabil prin susţinerea a 

12  concursuri și 2 examene pe tot parcursul anului 2021. 

În baza art. 56 alin. 1, 3 și 4 din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii cu mo-

dificările și completările ulterioare, Curtea de Apel Cluj, în calitate de angajator, 

a acordat avizul de continuarea activității pentru 1 an peste vârsta standard de 

pensionare pentru 5 persoane, respectiv: muncitor calificat la Tribunalul Mara-

mureș, funcționar public la Tribunalul Maramureș, grefier arhivar șef la Judecă-

toria Baia Mare, grefier șef la Judecătoria Dragomirești și șofer la Judecătoria 

Sighetu Marmației. 

 

 

II.2. Situația sancțiunilor disciplinare și penale aplicate 

în cursul anului 2021 pe fiecare categorie de personal 

 

În anul de referinţă nu au fost emise decizii de sancţionare a personalului 

auxiliar de specialitate, a personalului conex și a personalului contractual. 

Ținând seama de prevederile art. 3-8 și art. 31 din Hotărârea Guvernului 

nr. 931/2021 privind procedura de desemnare, atribuţiile, modalitatea de orga-

nizare a activităţii şi procedura de evaluare a performanţelor profesionale indi-

viduale ale consilierului de etică, precum şi pentru aprobarea modalităţii de ra-

portare a instituţiilor şi autorităţilor în scopul asigurării implementării, monito-

rizării şi controlului respectării principiilor şi normelor privind conduita funcţi-

onarilor publici începând cu data de 09.12.2021 a fost numit consilier de etică, 

pentru o perioadă de 3 ani, un funcționar public din cadrul Tribunalului Mara-

mureș. 

Conform Ordinului nr. 581/14.07.2021 pentru aprobarea formatului 

standard de raportare și a instrucțiunilor privind modalitate de transmitere a 

datelor privind procedura administrativ-disciplinară aplicabilă funcționarilor 

publici, pentru anul 2021 perioada de raportare a datelor privind procedura 
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administrativ-disciplinară aplicabilă funcționarilor publici se va desfășura între 

01 ianuarie - 25 februarie 2022, în aplicația informatică pusă la dispoziție de 

Agenția Națională a Funcționarilor Publici. La nivelul Tribunalului Maramureș 

nu au fost înregistrate cazuri de încălcare a normelor de conduită a funcționarilor 

publici, nu au fost înregistrate spețe care să fi constituit obiectul consilierii etice 

și nu existat solicitări de consiliere etică din partea funcționarilor publici de 

conducere sau de execuție din cadrul Tribunalului Maramureș. 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL III 

EFECTELE MĂSURILOR ADMINISTRATIVE DISPUSE ÎN 

PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ LA NIVELUL INSTANŢELOR 

 

La Tribunalul Maramureş, în cursul anului 2021 au fost înregistrate apro-

ximativ 12 situaţii în care personalul instanţei (3 judecători şi 9 grefieri) s-au a-

flat în izolare/carantină ca urmare a infectării cu virusul Sars-Cov2/deţinerii ca-

lităţii de contact direct. 

La nivelul instanței, măsurile administrative dispuse în perioada stării de 

alertă au fost următoarele: 

Prin Ordinul de serviciu nr. 1/11.02.2022 s-a dispus, începând cu data de 

01.03.2021, reluarea programului de activitate în intervalul 08.00-12.00, de către 

întreg personalul instanţei. 

A fost menţinută recomandarea adresată părţilor ca depunerea tuturor în-

scrisurilor, cererilor sau petiţiilor să fie efectuată prin mijloacele de comunicare 

electronică, fax şi poştă, precum şi recomandarea efectuată către titularii com-

pleturilor de judecată de stabilire de intervale orare pentru soluţionarea cauzelor. 
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Totodată, pentru justiţiabili a fost menţinută regula ca accesul în clădirile 

instanţelor să se facă pe baza unui act de identitate şi a citaţiei/dovada unui act 

de procedură, în scopul limitării accesului şi staţionării în sediile instanţelor. 

Printre efectele măsurilor administrative luate în acest context dorim să 

amintim următoarele: 

- principalul efect al măsurilor administrative dispuse în perioada stării 

de alertă la nivelul instanţei a fost acela al prevenirii infectărilor cu virusul 

SARS-CoV-2, atât în rândul justițiabililor, cât și în rândul personalului instanței 

și a celorlalți participanți la actul de justiție, chiar dacă activitatea instanţelor din 

circumscripţia Tribunalului Maramureş s-a desfăşurat în mod continuu, fără 

întrerupere; 

- stabilirea unor intervale orare pentru dezbaterea cauzelor a condus la 

gestionarea mai eficientă a rolului instanţei, respectiv la reducerea timpului de 

aşteptare în sala de judecată a avocaţilor, consilierilor juridici şi justiţiabililor, 

fiind limitat, totodată, numărul de persoane prezente concomitent în sala de ju-

decată; 

- restricțiile și obligațiile impuse, cu accent pe distanţarea fizică în sala 

de judecată şi stabilirea intervalelor orare pentru dezbaterea cauzelor au condus 

la reducerea numărul de cauze care sunt dezbătute într-o şedinţă de judecată şi a 

determinat acordarea unor termene de judecată mai lungi, cu consecință directă 

asupra ratei de soluționare a dosarelor şi asupra duratei de soluţionare a 

cauzelor; 

- prin măsurile luate s-a asigurat şi comunicarea instanţei cu persoanele 

lipsite de libertate, în cadrul procedurilor penale, prin intermediul sistemelor de 

videoconferinţă; 

- recomandarea adresată justiţiabililor, avocaţilor, experţilor etc. de 

transmitere a cererilor de chemare în judecată precum şi a altor cereri  adresate 

instanţei prin poştă, fax sau prin mijloace de comunicare electronică (e-mail) a 

încurajat participanţii la procedurile judiciare să utilizeze în mod frecvent aceste 

mijloace de comunicare; 
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- de asemenea, implementarea citării părţilor prin e-mail conform art. 

154 Cod procedură civilă a determinat scăderea cheltuielilor instanţei ocazionate 

de comunicarea actelor de procedură şi a permis personalului auxiliar 

gestionarea eficientă a timpului de lucru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL IV 

FORMAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI 

 

Formarea continuă a judecătorilor constituie atât o obligaţie a acestora 

cât şi un drept, fiind reglementată atât în cuprinsul prevederilor art. 35 alin. 1 și 

2 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, dar şi în 

cuprinsul art. 1 alin. 1 și art. 3 alin. 1 din Hotărârea nr. 322/2005, cu 

modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului privind 

modul de desfăşurare a cursurilor de formare profesională continuă a 

judecătorilor şi procurorilor şi atestare a rezultatelor obţinute. 

Acest ultim act menţionat arată că responsabilitatea pentru formarea pro-

fesională continuă a judecătorilor şi procurorilor revine Institutului Naţional al 

Magistraturii, conducătorilor instanţelor sau parchetelor la care aceştia îşi desfă-

şoară activitatea, precum şi fiecărui judecător sau procuror, prin pregătire indivi-

duală. 

Formarea profesională continuă se organizează atât în mod centralizat, la 

nivelul Institutului Naţional al Magistraturii, cât şi descentralizat, la nivelul cur-
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ţilor de apel şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi la instanţele şi par-

chetele din circumscripţiile acestora. 

În ceea ce privește formarea continuă la nivel descentralizat aceasta se 

organizează periodic, sub coordonarea curţilor de apel sau parchetelor de pe 

lângă acestea, activităţi de formare profesională continuă, constând în consultări, 

dezbateri, seminare, sesiuni ori mese rotunde, etc. 

O justiţie de calitate necesită şi impunerea unor standarde ridicate de for-

mare profesională, obiectivul fiind acela de a se realiza pregătirea unor 

magistraţi capabili să facă faţă unei justiţii europene comune, în contextul în 

care societatea impune noi standarde, atât în relaţiile dintre magistraţi şi 

justiţiabili dar şi în relaţia cu mass-media sau societatea civilă în general. În 

acest context exigenţele sunt din ce în ce mai mari în ceea ce priveşte 

deontologia profesională a magistratului, transparenţa, celeritatea şi calitatea 

actului de justiţie. 

Performanța sistemului judiciar, în ansamblul său, nu poate fi obținută 

decât printr-o pregătire continuă, atentă şi complexă a magistraților. 

În cursul anului 2021 au avut loc întruniri lunare având ca teme uni-

ficarea practicii judiciare, dar şi a modului de interpretare şi aplicare a 

modificărilor legislative survenite, însă, urmare a restricţiilor impuse de 

pandemie, comunicarea s-a desfăşurat preponderent în scris, respectiv prin 

intermediul Intranetului instanţei/e-mail sau on-line. 

În total, în cursul anului 2021, un număr de 28 judecători au participat la 

21 de acţiuni de formare profesională, situaţia pe instanţe fiind următoarea: 

• La Tribunalul Maramureş, 12 judecători au participat la următoarele 

seminarii/seminarii în format on-line respectiv: 

- „Jurisprudenţa CEDO – aspecte penale”; 

- „Cooperare internaţională în materie civilă”; 

- Strategia de comunicare unitară la nivelul sistemului judiciar; 

- sesiunea de diseminare a Ghidului de bune practici privind relaţia siste-

mului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocaţi; 
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- „Jurisprudenţa CEDO – aspecte civile”; 

- „Eliminarea factorilor pentru inflaţia de cauze, identificarea 

elementelor normative şi a tendinţelor de aglomerare – EFICIENŢĂ”; 

- „Etică şi deontologie”; 

- „Noul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă”; 

- „Cooperare internaţională în materie civilă – proceduri speciale”; 

- „Jurisprudenţă CEDO în materie penală”; 

- „Jurisprudenţa recentă a CEDO în materie civilă”; 

- Conferinţa Naţională în domeniul insolvenţei; 

- „Metode speciale de supraveghere sau cercetare - supraveghere 

tehnică”; 

- „Abilităţi non-juridice – comunicare interpersonală şi organizaţională; 

dezvoltare personală”; 

- „Dreptul muncii”; 

• La Judecătoria Baia Mare, 7 judecători au participat la următoarele 

seminarii/seminarii în format on-line respectiv: 

- „Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene – aspecte civile”; 

- „Management judiciar”; 

- Sesiunea de diseminare a Ghidului de bune practici privind relaţia 

sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice; 

- „Noul Cod penal. Noul Cod de procedură penală”; 

- Workshop destinat prezentării proiectului, dezbaterilor şi colectării de 

informaţii necesare realizării unei analize de nevoi la nivelul instanţelor şi par-

chetelor; 

- Seminar privind aspectele legale şi practice referitoare la ascultarea 

minorilor în cauzele civile, având în vedere contextul divorţului, relaţiile părinţi-

copii, precum şi practica altor state; 

- „Aspecte de actualitate din practica judiciară a CJUE. Cooperare 

judiciară în materie civilă”; 
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- „Protecţia consumatorului, jurisprudenţa recentă a CJUE şi aplicarea ei 

de către instanţele naţionale”; 

- „Jurisprudenţa recentă a CEDO în materie civilă”; 

- „Jurisprudenţa recentă a CEDO în materie penală”; 

- „Cooperare internaţională în  materie civilă - proceduri speciale”. 

• La Judecătoria Sighetu Marmaţiei, 3 judecători au participat la 

următoarele seminarii/seminarii în format on-line respectiv: 

- „Noul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă”; 

- „Metode speciale de supraveghere sau cercetare - supraveghere tehni-

că”. 

La nivelul instanţei şi la nivelul Curţii de Apel, judecătorii au participat 

la întâlnirile lunare de pregătire profesională în care au fost expuse, pe baza refe-

ratelor redactate de judecători, probleme de drept actuale generate de intrarea în 

vigoare a noilor coduri, precum şi la întâlnirile trimestriale pentru unificarea 

practicii organizate la nivelul Curţii de Apel Cluj, prin videoconferinţe. 

• La Judecătoria Vişeu de Sus, 3 judecători au participat la următoarele 

seminarii/seminarii în format on-line respectiv: 

- „Ghidul de bune practici privind relaţia sistemului judiciar cu celelalte 

profesii juridice, în special cu avocaţii”; 

- „Administrarea probatoriului în cauzele penale”; 

- „Noul Cod penal, Noul Cod de procedură penală”; 

- „Workshop destinat prezentării proiectului, dezbaterilor şi colectării de 

informaţii necesare realizării unei analize de nevoi la nivelul instanţei”; 

- şedinţa trimestrială de unificare a practicii judiciare organizată la 

Curtea de Apel Cluj; 

- webinar online cu tema „Aspecte de actualitate din practica judiciară 

CJUE - Cooperare judiciară în materie civilă”; 

- „Jurisprudenţa CEDO în materie penală”; 

- întâlnirea trimestrială - probleme de drept care generează practică neu-

nitară în materie penală - videoconferinţă Zoom; 
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De asemenea, formarea profesională a judecătorilor s-a realizat şi prin 

alte întâlniri în care s-au dezbătut teme privind modificările legislative, practica 

neunitară, decizii nou apărute ale Curții Constituționale sau ÎCCJ, etc. cât  şi  

prin modalităţi, precum: 

- informarea judecătorilor cu privire la noutăţile legislative şi jurispru-

denţiale prin intermediul intranetului instanţei şi comunicarea rapidă a acestor 

informaţii către instanţele arondate; 

- selectarea şi postarea pe portalul instanţelor de judecată a deciziilor 

relevante la  nivelul instanţelor din raza curţii; 

- întocmirea şi comunicarea Buletinului trimestrial şi a celui anual cu de-

cizii relevante către toate instanţele din raza curţii. 

• La Judecătoria Târgu Lăpuş, 2 judecători au participat la următoare-

le seminarii/seminarii în format on-line respectiv: 

- „Aspecte de actualitate din practica judiciară CJUE - Cooperare judici-

ară în materie civilă”; 

- „Tehnici de audiere în procesul penal”; 

- „Justiţia pentru minori – aspecte penale”; 

- „Ascultarea minorilor în cauzele civile” 

La nivelul instanţei şi la nivelul Curţii de Apel, judecătorii au participat 

la întâlnirile trimestriale pentru dezbaterea problemelor de drept susceptibile 

pentru a genera practică neunitară în materie civilă şi penală, precum şi la 

şedinţele semestriale de pregătire profesională în care s-au prezentat teme 

propuse în anumite materii, conform planificării. 

• La Judecătoria Dragomireşti, 1 judecător a participat la următoarele 

seminarii/seminarii în format on-line respectiv: 

- „Management judiciar”; 

- „Noul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă”. 

 

Programul de formare profesională continuă a personalului auxiliar de 

specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti pentru anul 2021 a fost aprobat 



58 

 

 

prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, astfel că un număr 

de 72 grefieri au participat un număr de 38 cursuri de formare profesională.   

Pe instanţe, situaţia se prezintă astfel:  

• La Tribunalul Maramureş, 25 grefieri au participat la 11 seminarii de 

formare profesională, tematica fiind una variată: Părţile în procesul civil; Citarea 

şi comunicarea actelor de procedură; Termenele procedurale; Introducerea solu-

ţiei în dosarele pronunţate în materie civilă. Cazuri particulare; Tehnica 

redactării încheierilor de şedinţă şi a hotărârilor judecătoreşti; Procedura 

insolvenţei persoanei juridice; Managementul dosarului în procesul civil; 

Managementul activităţii grefierului după şedinţa de judecată – 

Tehnici/Standarde comune pentru redactarea încheierilor şi hotărârilor 

judecătoreşti în materie civilă; Managementul dosarului în procesul penal; 

Eliminarea factorilor pentru inflaţia de cauze, identificarea elementelor 

normative şi a tendinţelor de aglomerare – EFICIENŢĂ; Utilizarea aplicaţiei 

Rejust. 

• La Judecătoria Baia Mare, 30 de grefieri au participat la 13 seminare 

de formare profesională, tematica fiind una variată: Managementul activităţii 

grefierului după şedinţa de judecată – Tehnici/Standarde comune pentru redac-

tarea încheierilor şi hotărârilor judecătoreşti în materie civilă; Termenele 

procedurale; Managementul activităţii grefierului la început de carieră; 

Introducerea soluţiei în dosarele pronunţate în materie civilă. Cazuri particulare; 

Instrumente şi bune practici de comunicare pentru îmbunătăţirea activităţii de 

relaţii publice şi de relaţii cu publicul a grefierilor la instanţe; Tehnica redactării 

încheierilor de şedinţă şi a hotărârilor judecătoreşti; Camera preliminară – 

aspecte de practică neunitară şi soluţii de bune practici; Procedura insolvenţei 

persoanei juridice; Managementul dosarului în procesul civil; Executări penale; 

Asociaţii şi fundaţii; Managementul dosarului în procesul penal; Utilizarea 

aplicaţiei Rejust. 

• La Judecătoria Sighetu Marmaţiei, 4 grefieri au participat la 5 semi-

narii de formare profesională, tematica fiind una variată: Managementul 
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activităţii grefierului după şedinţa de judecată – Tehnici/Standarde comune 

pentru redactarea încheierilor şi hotărârilor judecătoreşti în materie penală; Curs 

e_Learning debutanţi instanţe; Managementul dosarului în materia procedurilor 

speciale civile. Ordinul de protecţie; Managementul dosarului în procesul penal; 

Utilizarea aplicaţiei Rejust. 

• La Judecătoria Vişeu de Sus, 7 grefieri au participat la 4 seminarii de 

formare profesională, tematica fiind una variată: Repartizarea aleatorie; Coope-

rare judiciară în domeniul obţinerii de probe în materie civilă şi comercială; In-

troducerea soluţiei în dosarele pronunţate în materie civilă. Cazuri particulare; 

Utilizarea aplicaţiei Rejust. 

• La Judecătoria Dragomireşti, 1 grefier a participat la 1 seminar de 

formare profesională având ca temă „Executări penale”. 

• La Judecătoria Târgu Lăpuş, 5 grefieri au participat la 4 seminarii de 

formare profesională, tematica fiind una variată: Termenele procedurale; Mana-

gementul dosarului în procesul civil; Executări penale; Utilizarea aplicaţiei Re-

just. 

 

 

În completarea formării continue coordonată de Şcoala Naţională de 

Grefieri, au fost programate trimestrial şedinţe de pregătire profesională a perso-

nalului auxiliar de specialitate sub îndrumarea judecătorului desemnat de preşe-

dintele fiecărei instanţe, în conformitate cu dispozițiile art. 32 din Legea nr. 

567/2004 privind Statutul personalului auxiliar de specialitate din cadrul instan-

țelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea. 

Date fiind măsurile impuse pentru prevenirea infecţiilor cauzate de 

Covid-19, grefierilor le-a fost comunicată tematica privind învăţământul 

profesional.  

De asemenea, în sprijinul activităţii profesionale a grefierilor au fost co-

municate prin e-mail materiale didactice de pe platforma de formare continuă a 

SNG  domeniul Ecris - civil. 
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Totodată, pregătirea personalului auxiliar de specialitate s-a desfăşurat şi 

sub coordonarea grefierilor şefi/grefierilor şefi de secţie, urmărindu-se dezvolta-

rea competenţelor profesionale ale acestora prin cunoaşterea dispoziţiilor proce-

durale şi a Regulamentului de ordine interioară al instanţelor, precum şi îmbună-

tăţirea calităţii redactării încheierilor de şedinţă, respectarea termenului legal de 

redactare a acestora, organizarea şi desfăşurarea învăţământului profesional. 

 

Potrivit Raportului anual privind formarea profesională a funcţionari-

lor publici și personalului contractual din cadrul Tribunalului Maramureș 

și al instanțelor arondate acestuia, întocmit de persoana responsabilă în baza pre-

vederilor art. 21(1) din HG nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind 

formarea profesională a funcţionarilor publici, pentru anul 2021 au fost estimate 

fonduri în sumă de 25.970 lei pentru pregătirea profesională a 8 funcționari 

publici, din care un funcționar public de conducere și pentru 2 muncitori 

calificați – personal contractual. În bugetul aprobat pentru anul 2021 nu au fost 

alocate fonduri pentru această activitate, prin urmare nici o persoană din aceste 

categorii de personal nu a participat în trimestrul I și II al  anului 2021 la cursuri 

de formare și pregătire profesională conform OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ.  

Potrivit proiectului planului de măsuri s-au planificat a se efectua cursuri 

de pregătire profesională începând cu trimestrul III al anului 2021.  

La începutul lunii iulie 2021, prin propunerea de rectificare bugetară, s-

au solicitat 28.000 lei pentru pregătire profesională. Ca urmare a primei 

rectificării bugetare nu s-au alocat fonduri pentru această activitate,  prin urmare 

nici o persoană din categoria funcționarilor publici și a personalului contractual 

nu a participat nici în trimestrul III al  anului 2021 la cursuri de formare și 

pregătire profesională. Având în vedere că solicitarea pentru înaintarea 

propunerii de rectificare bugetară a fost primită în 27.10.2021 cu recomandarea 

ca la stabilirea necesarului de fonduri pentru a doua rectificare să fie aplicată o 

politică de cheltuieli prudentă și echilibrată, să se țină cont de economicitatea, 
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eficacitatea și eficiența utilizării fondurilor publice și având în vedere timpul 

scurt rămas până la finalizarea anului, nu au fost solicitate fonduri pentru 

pregătire profesională pentru trimestrul IV, existând riscul ca aceste fonduri să 

nu poată fi cheltuite până la finele anului 2021, imobilizând astfel fonduri care 

puteau fi cheltuite eficient pentru alte destinații. Fila de buget cuprinzând 

bugetul rectificat (a doua rectificare) a fost primit în data de 22.11.2021. 

Având în vedere că fondurile alocate au fost inexistente pentru pregătirea 

profesională, considerăm că sistemul de formare profesională ar putea fi îmbu-

nătățit prin alocarea la timp a sumelor solicitate, astfel încât toți funcționarii 

publici și personalul contractual să participe la cel puţin un program de formare 

şi perfecţionare profesională o dată la doi ani pentru funcționarii publici și 3 ani 

pentru personalul contractual. 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL V 

INFRASTRUCTURA INSTANȚEI 

 

Tribunalul Maramureş are arondate 5 judecătorii, respectiv: Judecătoria 

Baia Mare, Judecătoria Sighetu Marmaţiei, Judecătoria Vişeu de Sus, 

Judecătoria Dragomireşti şi Judecătoria Târgu Lăpuş. 

În cadrul Tribunalului Maramureş funcţionează de asemenea 3 secţii: 

Secţia Penală, Secţia I Civilă şi Secţia a II-a Civilă, de contencios administrativ 

şi fiscal. 

Tribunalul Maramureş, ca și instituție aflată sub coordonarea 

Ministerului Justiției din punct de vedere administrativ, administrează un număr 

de 6 terenuri și 6 clădiri. Ca urmare a trecerii în cursul anului 2019, a terenului 
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aferent Palatului Justiției din Baia Mare, aflat în proprietatea publică a Statului 

Român, în administrarea Ministerului Justiției, a încetat contractul de 

concesiune cu Consiliul Local Baia Mare. Astfel în prezent toate cele 6 terenuri 

și cele 6 clădiri în care funcționează instanțele din județul Maramureș sunt în 

proprietatea publică a statului. Din acestea două sunt în administrarea 

Ministerului Justiției, respectiv Palatul de Justiție din Baia Mare și sediul Secției 

I Civile a Tribunalului Maramureș, iar restul au fost transferate în administrarea 

Tribunalului Maramureș. 

În cadrul Palatului de Justiţie, dat în folosinţă în anul 2000 şi situat pe 

Bdul Republicii din Baia Mare, funcţionează două din cele trei secţii ale Tribu-

nalului Maramureş (Secţia Penală şi Secţia a II-a Civilă, de contencios 

administrativ şi fiscal), Judecătoria Baia Mare, Biroul Local pentru Expertize 

Judiciare Tehnice şi Contabile, precum şi următoarele compartimente auxiliare: 

Departamentul economico-auxiliar și administrativ, Grefa, Registratura, Arhiva, 

biblioteca, Biroul de Informare şi Relaţii Publice, Compartimentul de executări 

penale, Compartimentul de informatică juridică, Compartimentul pentru 

aplicarea apostilei.  

Acest imobil oferă în general condiții bune de desfășurare a activității, 

necesitând doar unele intervenții de natura reparațiilor curente (zugrăveli, 

igienizări, reparații pereți, tâmplărie și la unele instalații), dar a devenit în timp 

insuficient pentru cele două secții ale tribunalului și pentru Judecătoria Baia 

Mare, în special în ceea ce privește spațiile de arhive (pentru care s-a încheiat un 

contract cu o firmă specializată în vederea depozitării unei părți din aceasta), și a 

spatiilor pentru birouri. Prin urmare este necesară extinderea acestui imobil, 

extindere ce se poate realiza pe o parte din spațiul curții și găsirea unei soluții 

pentru spațiul de parcare. Pentru aceasta urmează să se facă demersurile 

necesare în vederea aprobării efectuării studiului de fezabilitate. 

Secţia I Civilă funcţionează în sediul vechi al tribunalului, situat pe 

strada Crişan, nr. 3, din Baia Mare, imobil ce a fost reabilitat şi extins în cadrul 

unui proiect finanţat din fonduri externe şi dat în folosinţă în anul 2011. 



63 

 

 

În sediul Judecătoriei Sighetu Marmaţiei se află în curs lucrări de 

reparații capitale, consolidare, extindere, modernizare și restaurare, pentru care 

în cursul anului 2018 s-a derulat procedura de achiziție a lucrărilor de execuție, 

finalizată cu încheierea contractului de execuție în octombrie 2018 cu 

executantul S.C. AXA RECONST S.R.L. din Sighetu Marmației în asociere cu 

S.C. CASTRUM TIM S.R.L. din Timișoara. La finele lunii noiembrie 2018 s-a 

semnat ordinul de începere a lucrărilor, termenul de finalizare inițial fiind de 24 

de luni. Din cauza modificării unor soluții de proiectare intervenite pe parcursul 

lucrărilor, ce au presupus unele lucrări suplimentare pentru care sunt necesare 

avize și aprobări, au apărut întârzieri în execuția lucrărilor, astfel că la finele 

anului 2020 lucrările au fost executate în proporție de aproximativ 37%, motiv 

pentru care a fost prelungită perioada de execuție cu 18 luni, respectiv până în 

luna mai 2022. La finele anului 2021 lucrările sunt realizate în proporție 82,30% 

și se estimează că acestea se vor finaliza în termenul prevăzut, respectiv luna 

mai 2022.  

Judecătoria Vișeu de Sus, ca și Secția I Civilă a tribunalului, își 

desfășoară activitatea într-un imobil reabilitat şi extins în cadrul unui proiect 

finanţat din fonduri externe şi dat în folosinţă în anul 2011. 

În ceea ce privește sediile Judecătoriilor Dragomirești și Târgu Lăpuș nu 

se poate spune că sunt improprii pentru desfășurarea activității, dar necesită lu-

crări de extindere (sediul Judecătoriei Dragomirești) și reparații și modernizări 

(sediul Judecătoriei Târgu Lăpuș), lucrări constând în principal în înlocuirea 

tâmplăriei geamurilor și ușilor exterioare, a unei părți a pardoselilor. La acest 

imobil au fost efectuate unele reparații curente în anul 2020, dar lucrările care 

mai sunt necesare a fi efectuate nu reprezintă reparații curente ci modernizări, 

astfel că trebuie executate din fonduri destinate investițiilor. 

În consecinţă, sub aspectul fondului imobiliar existent, se poate aprecia 

că Tribunalul Maramureş şi instanţele aflate în circumscripţia acestuia dispun de 

sedii relativ corespunzătoare, fiind totuși necesare lucrări de reparații curente în 

unele cazuri sau investiții (extindere, reabilitare, modernizare).  
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În anul 2021 bugetul Tribunalului Maramureş a fost de 58.999.124 lei 

din care 47.717.971 lei pentru cheltuielile de personal, 1.710.451 lei pentru 

bunuri şi servicii, 6.428.000 lei la cheltuieli de capital, 765.488 lei pentru plata 

de despăgubiri sub forma dobânzilor legale acordate prin hotărâri judecătorești 

şi 2.377.214 lei pentru servicii poștale de procedură, cheltuieli judiciare şi extra-

judiciare şi ajutor public judiciar, precum și pentru servicii de traducere și inter-

pretare, dispuse de instanțe. 

Bugetul alocat în 2021 a fost cu 29,53% mai mare decât bugetul anului 

2020, care a fost de 45.547.044 lei, creșterea regăsindu-se la cheltuielile de per-

sonal, la cheltuielile de capital, la despăgubiri civile și la cheltuielile poștale de 

procedură, cheltuieli judiciare şi extrajudiciare, ajutor public judiciar, servicii 

traducere şi interpretare, la restul categoriilor de cheltuieli înregistrându-se 

scăderi, respectiv la bunuri și servicii. 

Astfel la cheltuielile de personal bugetul a fost mai mare cu 26,58% faţă 

de anul 2020, respectiv 47.717.971 lei faţă de 37.697.057 lei. 

Creșterea cheltuielilor de personal în anul 2021 faţă de anul 2020 a fost 

determinată de sumele achitate ca diferențe salariale aferente unor perioade ante-

rioare, stabilite în baza unor hotărâri judecătorești și acte administrative în anul 

2021, respectiv de la suma de 237.144 lei achitată în anul 2020, la suma de 
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10.834.329 lei achitată în anul 2021. În această sumă este inclusă și tranșa a III-a 

din diferențele rezultate din acordarea VRS 421,36 începând cu 09.04.2015 și 

463,5 începând cu 01.12.2015, drepturi care au fost puse în plată începând cu 

01. 07.2018, dar pentru perioada 09.04.2015-30.06.2018 au fost eșalonate prin 

OUG nr. 3/2019. 

 La cheltuielile de personal, reprezentând efectiv drepturi salariale 

curente și alte drepturi de personal, au fost înregistrate scăderi, în special ca 

urmare a neacordării voucherelor de vacanță în anul 2021 și ca urmare a 

neacordării majorării  salariilor unei părți din personal cu ¼ din diferența până la 

salariul prevăzut de Legea nr. 153/2017 pentru anul 2022. 

Finanţarea cheltuielilor de personal, referindu-ne aici efectiv la salariile 

lunare și la celelalte drepturi ce se achită lunar (chirii, transport la locul de 

muncă, călătorii și transport în concediu de odihnă, drepturi de delegare și 

detașare, medicamente) a fost corespunzătoare în anul 2021, drepturile 

personalului fiind achitate la zi la finele anului, neînregistrându-se restanțe. 

La cheltuielile cu bunuri și servicii s-a înregistrat o scădere a finanțării 

cu 4,36%, respectiv de la 1.788.513 lei în anul 2020, la 1.710.451 lei în anul 

2021, în sumă absolută cu 78.062 lei, în condițiile în care structura acestei 

categorii de cheltuieli a fost afectată în 2020 de cheltuielile generate de 

pandemia de coronavirus. 

Din totalul de 1.710.451 lei, cea mai mare pondere o au cheltuielile cu u-

tilitățile, respectiv gaze naturale, energie electrică și motorină pentru încălzit, 

respectiv 667.626 lei, în scădere față de anul 2020 când au fost 724.222 lei, da-

torită achiziționării acestor bunuri prin Bursa Română de Mărfuri, obținându-se 

astfel prețuri mai avantajoase. 

În cursul anului 2021 au fost achiziționate și obiecte de inventar în 

valoare de 14.635 lei, respectiv rafturi pentru arhivă, scaune ergonomice, 

dezumidificatoare pentru arhivă, rastel pentru biciclete și detector portabil 

metale. 



66 

 

 

La reparații curente a fost alocată suma de 90.000 lei la fel ca în anul 

2020. Din aceste fonduri s-au efectuat următoarele lucrări: reparații la subsolul 

Secției I Civile a tribunalului din strada Crișan, nr. 3; reparații la acoperișul 

aceluiași imobil; reparații la rampa acces persoane cu dizabilități de la Palatul de 

Justiție; reparații la tabloul electric general de la Palatul de Justiție și amenajare 

3 grupuri sanitare existente pentru persoane cu dizabilități la Palatul de Justiție 

din Baia Mare și la Judecătoriile Vișeu de Sus și Târgu Lăpuș.   

În concluzie apreciem că nivelul finanțării în anul 2021 la bunuri și 

servicii a fost relativ bună, aproximativ la fel ca în anul 2020. 

Bugetul destinat cheltuielilor poștale de procedură, a cheltuielilor judici-

are şi extrajudiciare şi ajutorului public judiciar a înregistrat o creștere ca urmare 

a creșterii tarifelor serviciilor poștale cu actele de procedură, și de asemenea ca 

urmare a creșterii volumului activității de asistență juridică din oficiu. Astfel bu-

getul la această categorie a crescut de la 2.267.426 lei la 2.377.214 lei, adică cu 

4,84%. 

Suma alocată pentru plata unor tranșe din despăgubirile stabilite de ins-

tanțe sub forma dobânzilor legale aferente drepturilor salariale acordate prin ho-

tărâri judecătorești, a înregistrat o creștere substanțială de la 493.048 lei la 

765.488 lei (adică cu 55,26%), ca urmare a creșterii sumelor alocate la cheltuieli 

de personal pentru plata debitelor de bază către debitori, sume purtătoare de do-

bânzi.  

În ceea ce priveşte cheltuielile de capital, s-a alocat suma de 6.428.000 

lei din care 6.400.000 lei pentru continuarea lucrărilor din cadrul contactului de 

execuție încheiat pentru lucrarea „Reparații capitale, consolidare, restaurare, ex-

tindere și modernizare Judecătoria Sighetu Marmației” în cursul anului 2018, și 

28.000 lei pentru dotări. 

Din suma de 28.000 lei au fost achiziționat un sistem de acces pe bază de 

cartele la ușile interioare din Palatul de Justiție pentru creșterea gradului de se-

curitate în imobil și pentru separarea zonei de acces public de zona de acces 

personal și o centrală telefonică pentru Judecătoria Vișeu de Sus. 
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În concluzie se poate constata că, din punct de vedere material, în 

anul 2020 asigurarea resurselor a fost relativ corespunzătoare la aproape 

toate categoriile de cheltuieli. 

 

Infrastructura informatică 

Dotarea cu tehnică de calcul şi cu programe informatice al instanţelor 

este un  important instrument de îmbunătăţire  a activităţii judiciare având rolul 

de a favoriza şi consolida atât performanţa juridică, cât şi pe cea administrativă a 

instanţelor. Din punctul de vedere al echipamentelor informatice în acest an nu 

s-au achiziţionat echipamente noi, majoritatea sistemelor IT fiind cele achiziţio-

nate în anul 2019 şi 2020 urmare a  implementării proiectului „Achiziţia de echi-

pamente şi programe informatice”, contract finanţat de Banca Mondială. 

Ca urmare, situaţia echipamentelor tehnice de la Tribunalul Maramureş 

şi a celorlalte instanţe aflate în circumscripţia ei este următoarea: 45 servere, 254 

staţii de lucru (calculatoare), 26 laptopuri, 155 imprimante, 24 scanere, 6 info-

kioşcuri, 2 videoproiectoare, 6 sisteme de înregistrare şi monitorizare video, 17 

sisteme de videoconferinţă din care 5 sisteme de înregistrare şi audiere a marto-

rilor cu identitate protejată, 17 sisteme informatice integrate de înregistrare a şe-

dinţelor de judecată, 17 smart TV-uri pentru afişarea electronică a listelor de şe-

dinţă, 8 sisteme integrate de comunicare. 

Dintre aceste echipamente sunt mai vechi de 5 ani: 45 servere, 108 cal-

culatoare, 9 laptopuri - majoritatea defecte, 10 scanere şi 3 sisteme de videocon-

ferinţă.  În ceea ce priveşte echipamentele de imprimare şi copiere, din cele 155 

de bucăţi, 64 sunt mai vechi de 5 ani, 86 de echipamente fiind închiriate de la  

SC Vicinsero SRL. 

În luna noiembrie a  anului 2021, prin proiectul „Formarea profesională 

şi consolidarea capacităţii la nivelul sistemului judiciar - Infrastructura IT la ni-

velul sistemului judiciar îmbunătăţită”, proiect finanţat prin Mecanismul Norve-

gian 2014-2021, s-au achiziţionat încă 2 sisteme integrate Yealink de videocon-

ferinţe cu audiere de martori protejaţi.  
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În anul 2021 aplicaţia Ecris a ajuns la versiunea 4.5.1.59. Pachetele de 

actualizare aplicate au avut în vedere modificări aduse de adăugarea de obiecte 

noi în nomenclatorul de obiecte al Ecris-ului aprobate de Comisia de nomencla-

toare. De asemenea s-a introdus un buton nou care permite modificarea atributu-

lui „Copiază documente” pentru un circuit extern creat, s-a implementat o solu-

ție tehnică de consemnare în ECRIS la documentul de soluționare a numelui 

membrilor completului colegial ca şi „redactori”. Pachetele de actualizare au 

avut în vedere remedierea unor deficienţe sesizate în funcţionarea aplicaţiei, pre-

cum şi modificarea sau remedierea unor funcţionalităţi ale Ecrisului. 

Modificările aduse de Legea nr. 207/2018 prin schimbarea algoritmului 

de repartizare aleatorie în conformitate cu prevederile art. VI din OUG nr. 92/ 

2018 relativ la art. 54 din Legea nr. 304/2004 (actualizată) și art. IV din Legea 

nr. 207/2018, referitoare la judecarea apelurilor/recursurilor în complet de 3 ju-

decători cu modificările ulterioare, s-au  prorogat până la 31.12.2022 inclusiv, 

conform OUG nr. 215/30.12.2020. 

În ceea ce privește programul de statistică, StatisEcris, acesta nu a suferit 

actualizări, dar serverul de Statis a fost virtualizat asigurându-se o viteză de ac-

ces mai mare a datelor.   

Programele de legislaţie şi jurisprudenţă: Lex Expert, Buletinul Jurispru-

denţei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, abonamentelor la Monitorul Oficial în 

format electronic, culegerile trimestriale şi anuale de jurisprudenţă ale curţilor 

de apel, experţii judiciari şi toate celelalte informaţii aflate pe Portalul Intranet al 

Tribunalului Maramureş sunt utilizate în continuare alături de o serie de aplicaţii 

vechi, pe platformă Lotus Notes, printre acestea numărându-se: evidenţa perso-

nalului, evidenţa fundaţiilor asociaţiilor şi federaţiilor (FAF), apostila, precum şi  

aplicaţiile dezvoltate local FCris şi Justchat. Pe portalul Intranet a fost adăugată 

o nouă aplicaţie creată de Biroul de Informatică privind informaţii din Buletinul 

Jurisprudenţei pe ani şi materii. De asemenea s-a finalizat noul site al Tribunalu-

lui Maramureş www.tribunalulmaramures.ro.  

http://www.tribunalulmaramures.ro/
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Ca noutate s-a implementat aplicaţia Rejust cu mai multe funcţionalităţi 

şi module astfel: 

• Modulul de încuviințări care permite următoarele: 

- generarea minutelor și încheierilor utilizând un şablon predefinit; 

- încărcarea în bloc a încheierilor generate la primul punct în ECRIS;  

- închiderea documentelor în ECRIS și trecerea datei redactării. 

• Modulul fixare termen permite introducerea termenului de judecată 

pentru dosarele fără prim termen. Acesta permite atât selectarea unui singur do-

sar, cât și selecția multiplă, permițând totodată și stabilirea termenului pe un alt 

complet. 

• Modulul de generare a rezoluțiilor permite crearea următoarelor tipuri 

de rezoluții: 

- regularizarea cererii; 

- comunicarea cererii şi dispunerea altor măsuri în etapa scrisă; 

- fixarea primului termen de judecată și stabilirea diverselor obligații atât 

în sarcina părții reclamante, cât și în sarcina părții pârâte; 

- efectuarea de verificări în DEPABD/ONRC; 

- trimiterea dosarului la completul inițial învestit în baza art. 107 din ROI 

• Modulul de planificare a termenelor de judecată permite următoarele: 

- stabilirea termenelor de judecată pe ore; 

- modificarea orei unui dosar cu termen deja stabilit; 

- vizualizarea tuturor termenelor de judecată și afișarea dosarelor cu in-

tervalele orare fixate; 

- stabilirea unui cod de culoare și a unor scurte observații pentru fiecare 

dosar în parte în așa fel încât, la momentul stabilirii termenului în alte dosare, să 

se poată gestiona termenul de judecată, alocându-se echilibrat dosarele. 

Cu ajutorul modulului de condică, se pot introduce soluții atât în mod in-

dividual, cât și în bloc, pentru mai multe dosare. 

Aplicația cuprinde următoarele rapoarte: 
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- raportul dosarelor fără prim termen, în cadrul căruia sunt afișate toate 

dosarele aflate în etapa scrisă pentru toate completurile de judecată configurate 

în profilul activ; 

- raportul documentelor neredactate, în cadrul căruia sunt afișate docu-

mentele care nu au trecută data redactării; 

- raportul documentelor neînchise, în cadrul căruia se pot edita și închide 

documentele; 

- raportul privind situația dosarelor în căile de atac, ce poate fi folosit 

pentru situația mai multor dosare. 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VI 

CONCLUZII ŞI PROPUNERI ÎN VEDEREA 

ÎMBUNĂTĂŢIRII ACTIVITĂŢII 

 

Anul 2021 a fost marcat la Tribunalul Maramureş de fluctuaţiile de per-

sonal şi de dificultăţile ivite astfel în demersul de asigurare a normalei 

desfăşurări a activităţii instanţei mai ales în contextul pandemiei. 

În anul de referinţă indicatorii de eficienţă au înregistrat valori 

superioare celor din anul precedent, pe fondul creşterii volumului de activitate, 

întregul personal al instanţei depunând eforturi consistente pentru adaptarea la 

noile condiţii de lucru generate de pandemie şi pentru asigurarea desfăşurării în 

condiţii optime a activităţii de judecată în acest context. 

Procesul digitalizării procedurilor judiciare demarat în anul 2020 şi 

continuat şi în anu 2021 se impune a fi menţinut şi susţinut legislativ pentru ex-

tinderea posibilităţii audierii părţilor implicate în procedurile judiciare prin 
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videoconferinţă şi în cauzele civile. A fost asigurată infrastructura informatică, 

sălile de judecată fiind dotate în mod corespunzător în anul de referinţă cu 

sisteme de videoconferinţă. 

Totodată, aplicarea dispoziţiilor art. 154 alin. 6 Cod procedură civilă în 

privinţa citării va fi extinsă în perioada următoare, constatându-se eficientizarea 

activităţii personalului auxiliar şi realizarea unor reale economii la bugetul ins-

tanţei din perspectiva costurilor aferente procedurilor clasice de citare şi a 

consumabilelor. 

Pe de altă parte, constatăm faptul că lipsa concursurilor de recrutare a 

magistraţilor, întârzierea declanşării procedurilor necesare promovării efective a 

judecătorilor, lipsa unui act normativ care să permită reluarea procedurilor de 

transfer a judecătorilor, a afectat grav activitatea Tribunalului Maramureş şi a 

judecătoriilor arondate, doar buna organizare a activităţii acestora şi asigurarea 

respectării măsurilor de protecţie sanitară în contextul pandemiei, permiţând în 

anul 2021 desfăşurarea activităţii în mod continuu, fără întrerupere. 

Anul 2021, asemenea anului 2020, a fost dominat din punct de vedere 

managerial de eforturile susţinute ale conducerii instanţei şi ale 

Compartimentului Economic din cadrul tribunalului de a asigura respectarea 

măsurilor sanitare de prevenţie în contextul pandemiei, reuşindu-se asigurarea 

materialelor necesare încă de la instituirea stării de urgenţă (dezinfectanţi, măşti, 

mănuşi), toate sălile de judecată fiind dotate cu panouri de protecţie, sediile 

instanţelor beneficiind în prezent de termoscanere, servicii de dezinfecţie 

profesională, lămpi UV, toate acestea contribuind în acest context la 

desfăşurarea activităţii în mod continuu. 

În concluzie, este remarcabil efortul întregului personal al Tribunalului 

Maramureş şi al judecătoriilor arondate în anul 2021, în contextul social, econo-

mic şi legislativ marcat de situaţia pandemică. 

Scopul spre care s-a orientat întreaga activitate a personalului şi a condu-

cerii instanţei a fost acela de a menţine la standarde de eficienţă activitatea juris-

dicţională ca serviciu public. 
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