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CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 

 

 

Justiţia reprezintă un mecanism sine qua non al statului de drept, care se realizează prin 

oameni, pentru oameni, fiind un serviciu de interes public, astfel că numai printr-un sistem 

judiciar independent, calitativ şi eficient este garantată respectarea drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului. 

În realitate, justiţia nu este numai un sinonim al cuvintelor dreptate sau echitate, ci și 

ansamblul legilor şi al instanţelor judecătoreşti, cât şi sistemul de funcţionare a acestor instanţe. 

Tribunalul Alba împreună cu judecătoriile din circumscripţia sa, ca parte a sistemului 

judiciar, se raliază pe deplin misiunii de a îndeplini un act de justiție eficient și accesibil, 

realizat în condiții de independență, integritate, stabilitate legislativă și instituțională, cu 

respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. 

Tribunalul Alba îşi asumă o participare activă la îndeplinirea obiectivelor propuse la 

nivel naţional, respectiv de implementare a măsurilor stabilite prin politicile publice care 

călăuzesc activitatea sistemului judiciar și anume: 

● eficienţă în gestionarea resurselor şi a actului de justiţie; 

● transparenţa instituţiilor şi a procedurilor judiciare; 

● integritatea şi responsabilitatea actorilor implicaţi în înfăptuirea justiţiei; 

● respectul faţă de cetăţean, în calitate de beneficiar final al serviciului public de justiţie.  

Fiecare instanţă reprezintă o parte a mecanismului general judiciar, aşa încât 

funcţionarea la parametrii optimi a Tribunalului Alba alături de judecătoriile din circumscripție 

va duce la atingerea rezultatelor scontate.   
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CAPITOLUL I 

Date statistice privind activitatea Tribunalului Alba în anul 2021 

I.1. Volumul de activitate 

 

În cursul anului 2021, volumul de activitate în cadrul Tribunalului Alba şi al instanţelor 

arondate acestuia, se prezintă astfel: 

Instanţa An Stoc 

anterior 

Intrate 

în 

cursul 

an. 

Total 

Pe rol 

Soluţionate Stoc la 

 sfârşit 

de an 

Suspendate 

 

TOTAL 

GENERAL 

2019 11.975 31.614 43.589 32.137 11.452 1.018 

2020 11.820 29.545 41.365 28.848 12.517 1.029 

2021 12.731 30.365 43.096 30.689 12.407 959 

Tribunalul 

Alba 

2019 3.268 6.276 9.544 6.251 3.293 402 

2020 3.363 7.530 10.893 6.471 4.422 398 

2021 4.516 8.064 12.580 7.023 5.557 401 

Judecătorii 2019 8.707 25.338 34.045 25.886 8.159 616 

2020 8.457 22.015 30.472 22.377 8.095 631 

2021 8.215 22.301 30.516 23.666 6.850 558 

 

Numărul cauzelor nou intrate 

Pe rolul instanţelor din judeţul Alba s-au înregistrat în anul 2021 un număr 30.365 

cauze, cu 820 cauze mai mult decât în anul 2020 când au fost înregistrate 29.545 cauze, 

reprezentând o creştere în procente de +2,77% faţă de anul precedent.  

Din totalul cauzelor nou intrate, 8.064 cauze s-au înregistrat la Tribunalul Alba şi 

22.301 cauze la judecătoriile din circumscripţia acestuia. 
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Numărul cauzelor nou intrate a crescut uşor în anul 2021 la nivelul Tribunalului Alba 

şi al instanţelor arondate. 

La Tribunalul Alba numărul cauzelor nou intrate a crescut în anul 2021 cu 534 cauze 

faţă de anul precedent, în procent de +7.09 %, iar la nivelul judecătoriilor numărul cauzelor 

nou intrate a crescut cu 286 dosare, în procent de +1,30%. 

6,276 7,530 8,064

Număr dosare nou intrate la Tribunalul Alba 
Situaţie comparativă 2019-2021

 

La 3 judecătorii aflate în circumscripţia Tribunalului Alba, volumul cauzelor nou 

intrate a crescut, excepţie făcând Judecătoriile Blaj şi Sebeş unde numărul cauzelor nou intrate 

a scăzut în anul 2021, conform situaţiei tabelare de mai jos: 
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Instanţa 

An Stoc 

Iniţial 

Intrate 

în cursul  

anului 

Total  

dosare 

pe rol 

Soluţionate Stoc la 

31.12.2021 

Judecătoria 

Alba-Iulia 

2019 4.218 10.167 14.385 10.998 3.387 

2020 3.512 8.692 12.204 8.638 3.566 

2021 3.606 8.889 12.495 9.654 2.841 

Judecătoria  

Aiud 

2019 1.882 5.657 7.539 5.898 1.641 

2020 1.679 4.859 6.538 5.050 1.488 

2021 1.495 4.980 6.475 5.050 1.425 

Judecătoria 

Blaj 

2019 695 2.970 3.665 2.568 1.097 

2020 1.102 2.693 3.795 2.474 1.321 

2021 1.331 2.689 4.020 3.085 935 

Judecătoria 

Cîmpeni 

2019 741 2.861 3.602 2.893 709 

2020 815 2.510 3.325 2.543 782 

2021 820 2.590 3.410 2.654 756 

Judecătoria 

Sebeş  

2019 1.171 3.683 4.854 3.529 1.325 

2020 1.349 3.261 4.610 3.672 938 

2021 963 3.153 4.116 3.223 893 
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Situaţia antemenţionată, exprimată în procente, la nivelor celor 5 judecătorii aflate în 

circumscripţia Tribunalului Alba, se prezintă astfel, prin comparaţie cu anii anteriori: 

Denumirea 

Instanţei 

Anul Număr dosare nou 

intrate 

Dinamica de 

creștere/scădere % 

Judecătoria Alba Iulia 2019 10.167 + 4,35%față de 2018 

2020 8.692 - 14,51%față de 2019 

2021 8.889 +2,26%față de 2020 

Judecătoria Aiud 2019 5.657 +6,02%.față de 2018 

2020 4.859 -14,10%.față de 2019 

2021 4.980 +2,49%.față de 2020 

Judecătoria Blaj 2019 2.970 +14,32% față de 2018 

2020 2.693 -9,32% față de 2019 

2021 2.689 -9,32% față de 2020 

Judecătoria Cîmpeni 2019 2.861 +17,30% față de 2018 

2020 2.510 -12,26% față de 2020 

2021 2.590 +3,18% față de 2019 

Judecătoria Sebeș 2019 3.683 +11,24% față de 2018 

2020 3.261 -11,45% față de 2019 

2021 3.153 -3,31% față de 2020 
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Numărul cauzelor aflate pe rol 

Analizând datele privind evoluția volumului de activitate în perioada 2019 - 2021 la 

nivelul Tribunalului Alba, se observă o tendinţă de creştere în anul 2021 raportat la anul 2020 

iar la nivelul judecătoriilor din raza Tribunalului Alba o tendinţă de diminuare a volumului de 

activitate la 2 judecătorii, respectiv Judecătoria Aiud şi Judecătoria Sebeş, şi o creştere la 

celelalte 3 judecătorii. 

Denumirea instanţei 

 

Anul Dosare pe rol Dinamica de creștere % 

Tribunalul Alba 2019 9.544 - 2,16% față de 2018 

2020 10.893 +14,13 % față de 2019 

2021 12.580 +15,48 % față de 2020 

Judecătoria Alba Iulia 2019 14.385 +9,61% față de 2018 

2020 12.204 -15,16 % față de 2019 

2021 12.495 +2,38 % față de 2020 

Judecătoria Aiud 2019 7.539 +5,34% față de 2018 

2020 6.538 -13,27% față de 2019 

2021 6.475 -0,96% față de 2020 

Judecătoria Blaj 2019 3.665 +12,42% față de 2018 

2020 3.795 +3,54% față de 2019 

2021 4.020 +5,93 % față de 2020 

Judecătoria Cîmpeni 2019 3.602 +7,59% față de 2018 

2020 3.325 -7,69% față de 2019 

2021 3.410 +2,55% față de 2020 

Judecătoria Sebes 2019 4.854 +12,15% față de 2018 

2020 4.610 -5,02% față de 2019 

2021 4.116 -10,7% față de 2020 

 

În concret, volumul de activitate la nivelul instanţelor din judeţul Alba a înregistrat o 

creştere cu 1.731 cauze faţă de anul 2020 (+4,18%), de la 41.365 cauze în anul 2020 la 43.096 

cauze în anul 2021, iar la nivelul Tribunalului Alba, în anul 2021 volumul de activitate a fost 
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de 12.580 cauze, din care 8.064 cauze nou intrate şi 4.516 cauze în stoc (nesoluţionate la 

01.01.2021).   

 

Situaţia dosarelor pe rol, la nivelul Tribunalului Alba se prezintă astfel:  

 

Situaţia dosarelor pe rol, la nivelul instanţelor arondate Tribunalului Alba se prezintă 

astfel:  
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Numărul cauzelor soluționate 

În anul 2021, la nivelul instanţelor din judeţul Alba a crescut numărul cauzelor 

soluţionate cu 1.841 faţă de anul 2020, fiind soluţionate 30.689 cauze faţă de 28.848 cauze în 

anul 2020, în procent de +6,38%. 

Denumirea instanţei 

 

Anul Număr dosare 

soluţionate 

Dinamica de creștere % 

Tribunalul Alba 2019 6.251 -4,98% față de 2018 

2020 6.471 -3,52% față de 2019 

2021 7.023 +8,53 %față de 2020 

Judecătoria Alba Iulia 2019 10.998 +22,43% față de 2018 

2020 8.638 -21,45% față de 2019 

2021 9.654 +11,76 %față de 2020 

Judecătoria Aiud 2019 5.898 +10,61% față de 2018 

2020 5.050 -14,37% față de 2019 

2021 5.050 0 % 

Judecătoria Blaj 2019 2.568 -0,27% față de 2018 

2020 2.474 -3,66% față de 2019 

2021 3.085 +24,69% față de 2020 

Judecătoria Cîmpeni 2019 2.893 +8,23% față de 2018 

2020 2.543 -12,09% față de 2019 

2021 2.654 +4,36% față de 2020 

Judecătoria Sebes 2019 3.529 +10,76% față de 2018 

2020 3.672 +4,05% față de 2019 

2021 3.223 -12,22 % față de 2020 
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Numărul cauzelor soluționate la Tribunalul Alba a crescut uşor în anul 2021 cu 328 în 

anul 2021 la 7.023 cauze faţă de 6.471 cauze în anul 2020, în procent de +8,53%, conform 

graficului de mai jos: 

 

 

 

Judecătoriile arondate au înregistrat o creştere a numărului de cauze soluţionate cu 

1.289 mai multe raportat la anul 2020, în procent de +5,76%, fiind soluţionate 23.666 cauze în 

anul 2021 faţă de 22.377 cauze în anul 2020.  
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Stocul de dosare existent la sfârşitul anului 2021 

Stocul de dosare la nivelul instanţelor din judeţul Alba s-a diminuat uşor la sfârşitul 

anului 2021 comparativ cu anul 2020 de la 12.517 cauze în anul 2020 la 12.407 cauze în anul 

2021, în procent de -0,87 %. 

 

Instanţa Anul Stoc la sfârșitul 

anului 2021 

Dinamica de 

scădere/creștere % 

 

Tribunalul Alba 2019 3.293 +3,68 % față de 2018 

2020 4.422 +34,28% față de 2019 

2021 5.557 +25,66% față de 2020 

Judecătoria Alba Iulia 2019 3.387 -18,21 %față de 2018 

2020 3.566 +5,28%față de 2019 

2021 2.841 - 20,33% față de 2020 

Judecătoria Aiud 2019 1.641 -10,08 %față de 2018 

2020 1.488 -9,32 %față de 2019 

2021 1.425 -4,23 %față de 2020 
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Judecătoria Blaj 2019 1.097 +60,14 %față de 2018 

2020 1.321 +20,41 %față de 2019 

2021 935 -29,22 %față de 2020 

Judecătoria Cîmpeni 2019 709 + 5,04 %față de 2018 

2020 782 + 6,65 %față de 2019 

2021 756 -3,32 %față de 2020 

Judecătoria Sebes 2019 1.325 +16,02 %față de 2018 

2020 938 -29,20 %față de 2019 

2021 893 -4,79 %față de 2020 

 

La nivelul Tribunalului Alba, stocul de dosare a crescut în anul 2021 cu 1.135 dosare, 

de la 4.422 dosare aflate în stoc la sfârșitul anului 2020, la 5.557 dosare aflate în stoc la 

sfârşitul anului 2021, în procent de +25,66%. 

Analizând această situaţie, se observă că numărul de cauze nesoluţionate la finele 

fiecărui an este influenţat la toate instanţele de cauzele nou intrate în ultimele luni din an, care 

nu pot fi soluţionate în anul respectiv din motive obiective. Astfel, modificările intervenite pe 

parcursul anului 2021 privind desfiinţarea unor completuri de judecată (ca urmare a pensionării 

/ promovării la Curtea de Apel Alba Iulia a judecătorilor titulari) şi repartizarea ciclică a tuturor 

dosarelor a determinat influenţarea negativă a duratei de soluţionare a acestor dosare la nivelul 

Tribunalului Alba. În acest context, s-a impus acordarea unor termene mai lungi de judecată, 

pentru a se evita supraaglomerarea şedinţelor având în vedere numărul redus al judecătorilor 

rămaşi în activitate.  

Stocul de dosare la nivelul Tribunalului Alba se prezintă astfel: 
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Stocul de dosare la nivelul judecătoriilor arondate a scăzut în anul 2021 cu 1.245 

dosare faţă de anul precedent, de la 8.095 dosare existente la sfârşitul anului 2020, la 6.850 

dosare la finele anului 2021 în procent de – 15,38%. 

Stocul de dosare la nivelul judecătoriilor din circumscripţia Tribunalului Alba se 

prezintă astfel: 
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Volumul de activitate pe materii 

Din numărul total de 30.365 cauze nou intrate în cursul anului 2021 la instanţele din 

judeţul Alba: 

 6.906 cauze au fost înregistrate în materie penală;  

 20.393 cauze în materie civilă; 

 2.830 cauze în materie de contencios administrativ, fiscal; 

 236 cauze în materia falimentului. 

 

Instanţa Materii An 
Stoc 

iniţial 
Intrate Total Soluţionat 

Stoc final 

nesoluţionate 

 

 

 

Total 

Tribunalul 

Alba şi 

instanţele 

arondate 

 

Penal 2019 2.308 6.661 8.969 6.840 2.129 

2020 2.252 6.216 8.468 6.334 2.134 

2021 2.158 6.906 9.064 7.198 1.866 

Civil 2019 7.949 22.190 30.139 22.357 7.782 

2020 7.990 20.278 28.268 19.621 8.647 

2021 8.788 20.393 29.181 20.358 8.823 

Contencios 

administrativ, 

fiscal 

2019 1.255 2.478 3.733 2.593 1.140 

2020 1.161 2.814 3.975 2.592 1.383 

2021 1.417 2.830 4.247 2.868 1.379 

Falimente 

2019 463 285 748 347 401 

2020 417 237 654 301 353 

2021 368 236 604 265 339 

TOTAL 2021 12.731 30.365 43.096 30.689 12.407 
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La nivelul Tribunalul Alba, cauzele nou înregistrate, în anul 2021, pe fiecare secţie, se 

prezintă astfel: 

 4.425 cauze înregistrate pe rolul Secţiei I civilă; 

 2.460 cauze înregistrate pe rolul Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ, fiscal 

şi de insolvenţă. 

 1.179 cauze înregistrate pe rolul Secţiei penale; 
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Situaţia comparativă a volumului de activitate pe secţii la Tribunalul Alba în perioada 

2019-2021 a fost prezentată în situaţia tabelară de mai jos. 

Secţia An 

Stoc 

iniţial 
Intrate Total Soluţionate Suspendate 

Secţia I Civilă 

2019 1.773 2.764 4.537 2.656 215 

2020 1.915 4.289 6.204 3.122 214 

2021 3.136 4.425 7.561 3.718 248 

Secţia a II-a 

Civilă, de 

contencios 

administrativ, 

fiscal şi de 

insolvenţă 

2019 1.310 2.498 3.808 2.616 187 

2020 1.225 2.152 3.377 2.228 184 

2021 1.186 2.460 3.646 2.130 153 

Penală 

2019  185 1.014 1.199  979 - 

2020  223 1.089 1.312 1.121 - 

2021  194 1.179 1.373 1.175 - 

TOTAL 2021  4.516 8.064 12.580 7.023 401 

a.  Secţia I civilă 

În anul 2021, pe rolul Secţiei I civile din cadrul Tribunalului Alba a existat un număr 

de 7.561 cauze, din care 3.136 reprezintă stoc din anul anterior şi 4.425 sunt cauze înregistrate 

în anul 2021. 

Evoluția volumului de activate al secției în perioada 2019-2021. 
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Din numărul de 7.561 cauze aflate pe rolul Secţiei I civilă în anul 2021, în funcţie de 

stadiul procesual, situaţia dosarelor se prezintă astfel: 

 fond – 6.255 cauze, din care 2.592 cauze în stoc la 01.01.2021 şi 3.663 cauze 

înregistrate în 2021; 

 apel – 1.226 cauze, din care 508 cauze în stoc la 01.01.2021 şi 718 cauze înregistrate 

în anul 2021; 

 recurs – 80 cauze, din care 36 cauze în stoc la 01.01.2021 şi 44 cauze înregistrate în 

anul 2021. 

Din cele 7.561 cauze aflate pe rolul Secţiei I civile în anul 2021, au fost soluţionate 

3.718 cauze, din care: 41 recursuri, 548 apeluri şi 3.129 fonduri, iar pentru anul 2022 a rămas 

un stoc de 3.843 cauze din care: 39 recursuri, 678 apeluri si 3.126 fonduri. 

 Situaţia comparativă a acestor date statistice, raportat la activitatea desfăşurată în 

perioada anilor 2019 - 2021, se prezintă astfel: 

Anul Tip cauze Stoc 

Iniţial 

Nr. 

dosare 

intrate 

Total Nr. dosare 

soluționate 

Stoc la 

sfârşit de an 

2019 

 

Fond 1.180 2.067 3.247 1.881 1.366 

Apel 532 660 1.192 718 474 

Recurs 61 37 98 57 41 

 TOTAL 1.773 2.764 4.537 2.656 1.881 

2020 

 

Fond 1.382 3.635 5.017 2.456 2.561 

Apel 487 623 1.110 619 491 

Recurs 46 31 77 47 30 

 TOTAL 1.915 4.289 6.204 3.122 3.082 

2021 Fond 2.592 3.663 6.255 3.129 3.126 

Apel 508 718 1.226 548 678 

Recurs 36 44 80 41 39 

 TOTAL 3.136 4.425 7.561 3.718 3.843 
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Comparativ cu anul 2020 se constată uşoară creştere a numărului de cauze nou 

înregistrate in toate stadiile procesuale: la fonduri de la 3.635 dosare înregistrate în anul 2020 

la 3.663 cauze înregistrate în anul 2021; la apeluri de la 660 dosare în anul 2020 la 718; la 

recursuri de la 31 dosare în anul 2020 la 44 în anul 2021.  

Ponderea categoriilor de cauze, pe stadii procesuale în totalul celor înregistrate în 

anul 2021 este următoarea: 

 

Tip cauze 

 (funcție de stadiul 

procesual) 

Nr. cauze nou 

înregistrate în anul 

2021 

Ponderea în totalul cauzelor 

înregistrate în anul 2020 

 

Fond 3.663 82,79% 

Apel 718 16,22% 

Recurs 44 0,99% 
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În ceea ce priveşte structura pe materii a cauzelor de la Secţia I civilă, volumul de 

activitate pe ultimii trei ani se prezintă astfel: 

 

 

Secție Materia 

An 

Stoc 

iniţial 
Intrate Total 

Soluţio

- 

nate 

 Stoc final 

 

 

  

 

Secția I 

civilă 

Civil 2019 702 730 1.432 791 641 
2020 661 704 1.365 709 656 

2021 690 774 1.464 626 838 

Minori si familie 2019 83 254 337 249 88 

2020 90 346 436 295 141 

2021 145 304 449 287 162 

Proprietate 

intelectuala 

2019 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 

Litigii de muncă 2019 735 1.158 1.893 1.165 728 

2020 737 1.925 2.662 1.352 1.310 

2021 1.319 1.848 3.167 1.641 1.526 

 

Asigurări sociale 

2019 235 622 857 448 409 

2020 411 1.314 1.725 763 962 

2021 970 1.499 2.469 1.162 1.307 

Litigii cu 

profesionisti 

2019 18 0 18 3 15 

2020 16 0 16 3 13 

2021 12 0 12 2 10 

 

TOTAL sectie 

2019 1.773

87 

2.764 4.537 2.656 1.881 

2020 1.915

87 

4.289 6.204 3.122 3.082 

2021 3.136

1587 

4.425 7.561 3.718 3.843 
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b. Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ, fiscal şi de insolvenţă 

În anul 2021, pe rolul Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ fiscal şi de 

insolvenţă, au existat un număr total de 3.646 cauze, din care 1.186 cauze reprezintă stoc din 

anul anterior şi 2.460 sunt cauze înregistrate în anul 2021. 

Evoluția volumului de activitate al secţiei în perioada 2018-2020, se prezintă astfel: 

 

Din numărul total de cauze aflate pe rolul Secţiei a II-a civilă, de contencios 

administrativ, fiscal şi de insolvenţă în anul 2021, în raport de stadiul procesual, situaţia 

dosarelor se prezintă astfel: 

 fond – 1.798 cauze, din care 786 cauze în stoc la data de 01.01.2021 şi 1.012 cauze 

înregistrate în anul 2021; 

 apel – 1.796 cauze, din care 381 cauze în stoc la data de 01.01.2021 şi 1.415 cauze 

înregistrate în anul 2021; 

 recurs – 52 cauze, din care 19 cauze aflate în stoc la data de 01.01.2021 şi 33 cauze 

înregistrate în anul 2021; 

Din cele 3.646 cauze aflate pe rolul Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ, 

fiscal şi de insolvenţă în anul 2021, au fost soluţionate 2.130 cauze, din care: 36 recursuri, 
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1.140 apeluri şi 954 fonduri. La finele anului 2021 au rămas în stoc un număr de 1.516 cauze 

din care: 16 recursuri, 656 apeluri si 844 fonduri. 

 Situaţia comparativă a acestor date statistice, raportat la activitatea desfăşurată în 

perioada anilor 2019 - 2021, se prezintă astfel: 

 

Anul Tip cauze Stoc 

Iniţial 

Nr. dosare 

intrate 

Total Nr. dosare 

soluționate 

Stoc la 

sfârşitul 

anului 

2019 

 

Fond 880 1.105 1.985 1.130 855 

Apel 406 1.333 1.739 1.423 316 

Recurs 24 60 84 63 21 

 TOTAL 1.310 2.498 3.808 2.616 1.192 

2020 

 

Fond 888 888 1.776 1.024 752 

Apel 316 1.230 1.546 1.167 379 

Recurs 21 34 55 37 18 

 TOTAL 1.225 2.152 3.377 2.228 1.149 

2021 Fond 786 1.012 1.798 954 844 

Apel 381 1.415 1.796 1.140 656 

Recurs 19 33 52 36 16 

 TOTAL 1.186 2.460 3.646 2.130 1.516 

 

Comparativ cu anul 2020, se constată o creştere a numărului de cauze nou intrate, pe 

stadii procesuale, astfel: la fonduri de la 888 cauze înregistrate în anul 2020, la 1.012 în anul 

2021; apeluri de la 1.230 cauze înregistrate în anul 2020, la 1.415 în anul 2021. La recursuri 

s-au înregistrat 33 cauze, mai putin cu 1 cauză comparative cu anul 2020. 
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Ponderea cauzelor, pe stadii procesuale în totalul celor înregistrate în cursul anului 

2021 la Secţia a II-a Civilă, se prezintă astfel: 

Tip cauze 

(funcție de stadiul procesual) 

Nr. cauze nou inregistrate în 

anul 2021 

Ponderea în totalul 

cauzelor înregistrate în 

anul 2021 

Fond 1.012 41,14% 

 

Apel 1.415 57,52% 

 

Recurs 33  1,34 % 
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În ceea ce priveşte structura pe materii a Secţiei a II-a civilă, de contencios 

administrativ, fiscal şi de insolvenţă, volumul de activitate pe ultimii trei ani se prezintă astfel: 

 

 

 

 

 

 

 

Secție Materia 

An 

Stoc 

Iniţial  
Intrate Total 

Soluţio- 

nate 

Stoc 

final 

Secția a II-a 

civilă, de 

contencios 

administrativ, 

fiscal și de 

insolvență 

Litigii cu 

profesionisti 

2019 320 744 1.064 804 260 
2020 267 734 1.001 693 308 

2021  313 862 1.175 698 477 

Faliment 2019 463 285 748 347 401 

2020 417 237 654 301 353 

2021 368 236 604 265 339 

Contencios 

administrativ şi 

fiscal 

2019 527 1.469 1.996 1.465 531 

2020 541 1.181 1.722 1.234 488 

2021 505 1.362 1.867 1.167 700 

TOTAL secţie 2019 1.310 2.498 3.808 2.616 1.192 

2020

 

1.225

3

 

2.152

 

3.377

 

2.228

 

1.149 

 

1.225

3

 

2.152

 

3.377

 

2.228

 

1.149 

 

2152 

 

3.377 2.228 1.149 

2021 1.186 2.460 3.646 2.130 1.516 
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c. Secţia penală 

În anul 2021, pe rolul Secţiei penale au existat un număr de 1.373 cauze, din care 194 

cauze reprezintă stoc din anul anterior şi 1.179 cauze înregistrate în anul 2021. 

Evoluția volumului de activate al secției în intervalul 2019 - 2021, se prezintă astfel: 

 

Din numărul total de cauze aflate pe rolul Secţiei penale, în funcţie de stadiul 

procesual, situaţia dosarelor se prezintă astfel: 

 fond – 787 cauze, din care 112 cauze în stoc la data de 01.01.2021 şi 675 cauze 

înregistrate în anul 2021; 

 contestaţii – 582 cauze, din care 82 cauze în stoc la data de 01.01.2021 şi 500 cauze 

înregistrate în anul 2021; 

 recurs – 4 cauze, din care 0 cauze în stoc la 01.01.2021 şi 4 cauze înregistrate în 

anul 2021. 

Din cele 1.373 cauze aflate pe rolul Secţiei penale în anul 2021, au fost soluţionate 

1.175 cauze din care: 663 fonduri, 510 contestaţii şi 2 recursuri. Pentru anul 2022 a rămas un 

stoc de 198 dosare, din care: 124 fonduri, 2 recursuri şi 72 contestaţii. 
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Situaţia comparativă a acestor date statistice, raportat la activitatea desfăşurată în 

perioada anilor 2019 - 2021, se prezintă astfel: 

Anul Tip cauze Stoc 

initial 

Nr. 

dosare 

intrate 

Total Nr. dosare 

soluționate 

Stoc la 

sfârşit de 

an 

2019 

 

Fond 152 600 752 588 164 

Contestaţii 33 413 446 390 56 

Apel 0 1 1 1 0 

2020 

 

Fond 166 612 778 668 110 

Contestaţii 57 472 529 448 81 

Apel 0 0 0 0 0 

Recursuri 0 5 5 5 0 

2021 Fond 112 675 787 663 124 

Contestaţii 82 500 582 510 72 

Apel 0 0 0 0 0 

Recursuri 0 4 4 2 2 

TOTAL 194 1.179 1.373 1.175 198 

 

Ponderea cauzelor pe stadii procesuale în totalul cauzelor înregistrate în anul 2021 se 

prezintă astfel: 

Tip cauze 

(funcție de stadiul procesual) 

Nr. cauze nou inregistrate 

în anul 2021 

Ponderea în totalul 

cauzelor înregistrate în 

anul 2020 

Fond 675 57,25 % 

Contestaţii 500 42,41 % 

Recursuri 4 0,34 %  
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Volumul de activitate pe materii la judecătorii 

Numărul total al cauzelor nou intrate la judecătorile arondate, în anul 2021 a crescut în 

materie penală şi a scăzut în materie civilă faţă de anul 2020, astfel: în materie penală cu un procent de 

+11,70%, de la 5.127 cauze în anul 2020, la 5.727 (+600); în materie civilă a scăzut de la 16.888 cauze 

în anul 2020, la 16.574 cauze în anul 2021, în procent de -1,86 % (-314). 

 

Instanţa Materii An Stoc Intrate Total Soluţionate Stoc final 

 

TOTAL 

judecătorii 

Penal 

2019 2.123 5.647 7.770 5.861 1.909 

2020 2.029 5.127 7.156 5.213 1.943 

2021 1.964 5.727 7.691 6.023 1.668 

Civil 

2019 6.584 19.691 26.275 20.025 6.250 

2020 6.428 16.888 23.316 17.164 6.152 

2021 6.251 16.574 22.825 17.643 5.182 

Total general 2021 8.215 22.301 30.516 23.666 6.850 
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Situaţia detaliată, la nivelul fiecărei judecătorii din circumscripţia teritorială a Tribunalului 

Alba a fost prezentată în tabelul de mai jos: 

Instanţa Materii An 
Stoc 

iniţial 
Intrate Total Soluţionate 

Stoc final  

 

Judecătoria 

Aiud 

Civil 

2019 1.292 3.776 5.068 3.842 1.226 

2020 1.233 3.210 4.443 3.382 1.061 

2021 1.068 3.241 4.309 3.338 971 

Penal 

2019 590 1.881 2.471 2.056 415 

2020 446 1.649 2.095 1.668 427 

2021 427 1.739 2.166 1.712 454 

Judecătoria 

Alba Iulia 

Civil 

2019 3.180 8.103 11.283 8.729 2.554 

2020 2.622 6.749 9.371 6.702 2.669 

2021 2.700 6.588 9.288 7.092 2.196 

Penal 

2019 1.038 2.064 3.102 2.269 833 

2020 890 1.943 2.833 1.936 897 

2021 906 2.301 3.207 2.562 645 

Judecătoria 

Blaj 

Civil 

2019 532 2.334 2.866 2.046 820 

2020 824 2.127 2.951 1.937 1.014 

2021 1.022 2.045 3.067 2.322 745 

Penal 

2019 163 636 799 522 277 

2020 278 566 844 537 307 

2021 309 644 953 763 190 

Judecătoria 

Câmpeni 

Civil 

2019 617 2.340 2.957 2.405 552 

2020 635 2.066 2.701 2.073 628 

2021 662 2.154 2.816 2.247 569 

Penal 

2019 124 521 645 488 157 

2020 180 444 624 470 154 

2021 158 436 594 407 187 

Judecătoria 

Sebeş 

Civil 

2019 963 3.138 4.101 3.003 1.098 

2020 1.114 2.736 3.850 3.070 780 

2021 799 2.546 3.345 2.644 701 

Penal 

2019 208 545 753 526 195 

2020 235 525 760 602 227 

2021 164 607 771 579 192 

Total 

general 

 

CIVIL 2021 6.251 16.574 22.825 17.643 5.182 

PENAL  2021 1.964 5.727 7.691 6.023 1.668 
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I.2. Încărcătura pe judecător şi pe scheme 

 

a. Încărcătura la nivelul Tribunalului Alba 

Ca indice statistic, încărcătura pe judecător poate fi examinată fie în forma încărcăturii 

pe judecător (posturi efectiv ocupate), fie ca încărcătură pe post de judecător prevăzut în 

schema de personal. 

Încărcătura pe judecător reflectă numărul de dosare pe care l-a avut de soluţionat un 

judecător în perioada de referinţă şi se calculează prin raportarea numărului total de dosare la 

numărul mediu al posturilor efectiv ocupate în anul 2021.  

Încărcătura pe schemă se determină prin raportarea volumului de activitate la numărul 

total de posturi prevăzut în statele de funcţii ale instanţelor. 

Pentru calcularea indicatorului statistic referitor la încărcătura de cauze/judecător în 

cazul tribunalelor trebuie ţinut cont de împrejurarea că aceste instanţe judecă atât în fond, cât 

şi în apel şi recurs sau contestaţie, cu consecinţa multiplicării numărului dosarelor în raport de 

numărul membrilor completelor de judecată. 

Schema posturilor de judecător pentru acest an la Tribunalul Alba a fost de 30, în timp 

ce media posturilor de judecător efectiv ocupate pe parcursul anului 2021 a fost de 21,1. 

 

Instanţa An Încărcătură pe schemă raportată 

la 

Încărcătură pe judecător 

raportată la 

Intrate Volum activitate Intrate Volum activitate 

Efectiv Aditionat Efectiv Aditionat 

Tribunalul Alba 2019 209,2 318,1 452,5 232,4 353,5 502,7 

2020 251,0 363,1 496,3 294,1 425,5 581,6 

2021 382,2 419,3 611,1 382,2 596,2 868,9 

 

Referitor la Eficienţa fiecărui judecător din cadrul Tribunalului Alba, pentru anul 2021, 

astfel cum a fost detaliată mai jos, reiese că majoritatea judecătorilor din cadrul Tribunalului 

Alba s-au încadrat în anul 2021 în gradul „Eficient” sau „Foarte eficient”.  
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EFICIENTA JUDECĂTORI 2021

518 418

CREŢA Maria Ofelia6

503

ARION Blanca Adela

CHIRIAC Dragoş

1

3

470

728

770

237

13

14

IOSA Silvia

LUPEAN Hadrian

11

12

383 224

232

220

100

252

243

692

454

131

657

426

16

401

528

21

423

395

Nr 

crt.
Judecător

intrate 

prim 

pronun-

țate

dosare 

soluțio-

342

194

265

41 8

277

521

58

477

578

28

FULEA Maria Elena10

7

GRAD DE EFICIENTA

F E

4

5

508 409 238

8

9

15

16

CIOBANU Radu

COSTEA Cristina Monica

DAMIAN Livia

FOLEA Camelia

GAŞPAR Daniela

GLIGOR Gabriela-Florentina

MENCHIU Denisa Flavia

MENCHIU Marius Ioan

18

266

324

CROITORU Carmen

1932 BUTA Bogdan Marius

17

440

498

776 655 463

505 474 368

456 359 268MUNTEAN Gianina Cristinela

POLEAC Mirela Sorina18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

POP Aureliu Claudiu

POPA Carmen Marilena

RUSU Laura

ŞCHIOPU Florica

SIMA Diana-Maria

SIMION Ileana Gabriela

SÎRBU Florin

ŢÂMPEA Teodora Maria

VASILE Luminiţa

508 397 238

270

767

299

426

438

594 273

151

270

188

228 81

710 479

196 106

397 170

329

441

235

143

119

57
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b. Încărcătura la nivelul judecătoriilor 

Schema posturilor de judecător în anul 2021 şi media posturilor de judecător efectiv 

ocupate, la nivelul judecătoriilor arondate a fost următoarea: 

Instanţa Schemă 

posturi 

Efectiv 

ocupate 

Judecătoria Alba Iulia 17 17 

Judecătoria Aiud 8 8 

Judecătoria Blaj 4 3 

Judecătoria Cîmpeni 4 3 

Judecătoria Sebeş 4 3 

Situaţia detaliată privind încărcătura pe schemă şi pe judecător, la nivelul instanţelor 

arondate, în anul 2021 a fost prezentată în tabelul de mai jos.  

Instanţa An Încărcătură pe schemă raportată 

la 

Încărcătură pe judecător 

raportată la 

Intrate Volum activitate Intrate Volum activitate 

Efectiv Aditionat Efectiv Aditionat 

Judecătoria Alba 

Iulia 

2019 635,4 899,1 899,1 794,3 1123,8 1123,8 

2020 543,3 762,8 762,8 724,3 1017 1017 

2021 522,9 735 735 644,1 905,4 905,4 

Judecătoria Aiud 2019 707,1 942,4 942,4 831,9 1108,7 1108,7 

2020 607,4 817,3 817,3 665,6 895,6 895,6 

2021 622,5 809,4 809,4 682,2 887 887 

Judecătoria Blaj 2019 742,5 916,3 916,3 1291,3 1593,5 1593,5 

2020 673,3 948,8 948,8 1077,2 1518 1518 

2021 672,3 1005 1005 863,3 1296,8 1296,8 

Judecătoria 

Câmpeni 

2019 715,3 900,5 900,5 953,7 1200,7 1200,7 

2020 627,5 831,3 831,3 836,7 1108,3 1108,3 

2021 647,5 852,5 852,5 863,3 1136,7 1136,7 

Judecătoria 

Sebeş 

2019 920,8 1213,5 1213,5 1473,2 1941,6 1941,6 

2020 815,3 1152,5 1152,5 931,7 1317,1 1317,1 

2021 788,3 1029 1029 875,8 1143,3 1143,3 
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I.3. Indicatori de eficienţă 

 

Analizarea activităţii instanţei din perspectiva indicatorilor de eficienţă aprobaţi prin 

Hotărârea nr.1305/09.12.2014 a Consiliului Superior al Magistraturii, se face începând cu anul 

2015. 

La nivelul anului 2021, Tribunalul Alba şi instanţele arondate au înregistrat gradul 

general de eficienţă „EFICIENT”, cu excepţia Judecătoriei Sebeş care a înregistrat gradul de 

evicienţă „ FOARTE EFICIENT”. 

Instanţă Grad de eficienţă 

Tribunalul Alba Eficient 

Judecătoria Alba-Iulia Eficient 

Judecătoria Aiud Eficient 

Judecătoria Blaj Eficient 

Judecătoria Cîmpeni Eficient 

Judecătoria Sebeş Foarte Eficient 

 

Indicatorii care au condus la stabilirea gradului general de „EFICIENT”, la nivelul 

Tribunalului Alba, atât la nivelul anului 2021 cât şi la nivelul anului 2020 sunt detaliaţi mai 

jos: 

Instanţă Indicator de eficienţă Grad de eficienţă 

2020 

Grad de eficienţă 

2021 

Tribunalul Alba Rata de soluţionare a 

dosarelor  

Ineficient Ineficient 

Stocul de dosare Eficient Eficient 

Ponderea dosarelor 

închise într-un an 

Foarte eficient Foarte eficient 

Durata medie de 

soluţionare 

Foarte eficient Foarte eficient 

Redactările peste 

termenul legal 

Satisfăcător Satisfăcător 
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  În continuare vor fi detaliați cei cinci indicatori de eficienţă atât la nivelul Tribunalului 

Alba cât și la nivelul instanțelor arondate. 

A. Rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea) calculată exclusiv în raport 

de dosarele nou intrate. 

Operativitatea este raportul dintre dosarele nou intrate în perioada de referinţă şi dosarele 

finalizate în perioada de referinţă. 

 

 

 Rata de soluţionare, analiza Tribunalul Alba  

DENUMIRE  ANUL 
NUMAR DOSARE VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE 

EFICIENŢĂ INTRATE SOLUTIONATE 

Tribunalul ALBA 
2020 7530 6471 85,9% Ineficient 

2021 8064 7023 87,1% Ineficient 

 

 

Rata de soluţionare, analiza judecătoriilor din raza tribunalului 

  
TOTAL NUMAR DOSARE VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE 

EFICIENŢĂ INTRATE SOLUTIONATE 

2020 22015 22377 101,6% Eficient 

2021 22301 23666 106,6% Foarte eficient 

 Rata de soluţionare, analiză pentru fiecare judecătorie din raza tribunalului  

DENUMIRE 

JUDECATORIE 
ANUL 

NUMAR DOSARE VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE 

EFICIENŢĂ INTRATE SOLUTIONATE 

 2020 4859 5050 103,90% Eficient 

Judecatoria Aiud 2021 4980 5050 101,40% Eficient 

 2020 8692 8638 99,40% Satisfăcător 

Judecatoria Alba Iulia 2021 8889 9654 108,60% Foarte eficient 

 2020 2693 2474 91.90% Satisfăcător 

Judecatoria Blaj 2021 2689 3085 114,70% Foarte eficient 

 2020 2510 2543 101,30% Eficient 

Judecatoria Câmpeni 2021 2590 2654 102,50% Eficient 

 2020 3261 3672 112.60% Foarte eficient 

Judecatoria Sebeş 2021 3153 3223 102,20% Eficient 
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Din analiza efectuată reiese că la Tribunalul Alba, gradul este Ineficient, iar la nivelul 

celor cinci judecătorii a fost înregistrat gradul Foarte eficient.  

Comparativ cu anul 2020, se constată că acest indicator s-a menţinut la Tribunalul Alba 

şi s-a îmbunătăţit la nivelul judecătoriilor din jurisdicţia Tribunalului Alba. 

Dintre motivele care au condus la încadrarea într-un grad de eficienţă foarte slab, putem 

enumera următoarele: 

 schema incompletă de judecători la nivelul tuturor secţiilor de la începutul 

anului 2021, ca urmare a pensionării unui număr ridicat de judecători şi a 

promovării la Curtea de Apel Alba Iulia a unui număr de 4 judecători; 

 împrejurarea că, în urma desființării completurilor de judecată gestionate de 

judecătorii pensionaţi ori, după caz, a celor care au promovat la Curtea de Apel 

Alba Iulia, dosarele au fost repartizate ciclic, cu consecinţa aglomerării 

judecătorilor aflaţi în activitate şi a prelungirii duratei de soluţionare a cauzelor; 

 creşterea numărului de dosare nou intrate, în materia litigii de muncă şi asigurări 

sociale; 

 probaţiunea complexă care se administrează în materie civilă, atât în primă 

instanţă cât şi în apel (expertize) care de regulă, se efectuează într-un termen 

mai îndelungat; 

 

 

 

B. Stocul de dosare.  

Stocul de dosare, reprezintă suma dosarelor aflate pe rol la finele perioadei de referinţă şi 

nefinalizate, mai vechi de 1 an pentru curţile de apel şi 1 an şi 6 luni pentru celelalte instanţe. 

Vechime dosare in stoc, analiza Tribunalul Alba  

DENUMIRE 
INSTANȚA 

ANUL 

NUMAR DOSARE 
VALOARE 

INDICATOR 

 
GRAD DE 

EFICIENŢĂ IN STOC 
DIN CARE 

MAI VECHI DE 
1 AN 

 

Tribunalul ALBA  
2020 4422 359 8,1% Eficient 

2021 5557 484 8,7% Eficient 

 
Vechime dosare în stoc, analiza judecătoriilor din raza tribunalului 
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TOTAL NUMAR DOSARE 
VALOARE 

INDICATOR 

 
GRAD DE 

 EFICIENŢĂ 

IN STOC 
DIN CARE MAI 
VECHI DE 1,5 

ANI 

 

2020 8095 949 11,70% Satisfăcător 

2021 6850 940 13,70% Satisfăcător 

DENUMIRE 
JUDECATORIE 

ANUL 

NUMAR DOSARE 
VALOARE 

INDICATOR 

 
GRAD DE 

 EFICIENŢĂ IN STOC 
DIN CARE MAI 
VECHI DE 1,5 

ANI 

 2020 1488 235 15,80% Ineficient 

Judecatoria AIUD 2021 1425 225 15,80% Ineficient 

Judecatoria ALBA IULIA 
2020 3566 401 11,20% Satisfăcător 

2021 2841 381 13,40% Satisfăcător 

 2020 1321 140 10,60% Satisfăcător 

Judecatoria BLAJ 2021 935 157 16,80% Ineficient 

 2020 782 77 9,80% Eficient 

Judecatoria CÎMPENI 2021 756 92 12,20% Satisfăcător 

 2020 938 96 10,20% Satisfăcător 

Judecatoria SEBES 2021 893 85 9,50% Eficient 

  

Din analiza efectuată se constată că la Tribunalul Alba, gradul este Eficient, iar la nivelul 

celor cinci judecătorii gradul acestui indicator este Satisfăcător.  

Comparativ cu anul 2020, se constată că acest indicator s-a menţinut la Tribunalul Alba 

şi la nivelul judecătoriilor arondate. 

Printre motivele care au condus la determinarea acestui grad de eficienţă amintim 

următoarele: 

• Specificul procedurii insolvenţei (timp îndelungat până la vânzarea tuturor bunurilor 

debitoarei, contestaţiile formulate în cauză de diverşi participanţi la procedură etc.); 

• Probaţiunea şi complexitatea cauzelor, în unele dosare fiind încuviinţate chiar şi două 

sau trei rapoarte de expertiză, în domenii diferite; 

• Necesitatea parcurgerii procedurii prealabile precum şi împrejurarea că prin Hotărâre a 

Colegiului de Conducere s-a stabilit un termen de 30 zile pentru verificarea cererilor de 

chemare în judecată, în materia litigii de muncă si asigurări sociale; 

• Acordarea unor termene mai lungi de judecată, faţă de aglomerarea completurilor de 

judecată şi schema incompletă de judecători la nivelul instanţei. 
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C. Ponderea dosarelor închise într-un an. 

Potrivit definiției dată acestui indicator, ponderea dosarelor închise într-un an reprezintă 

suma dosarelor soluţionate în termen de mai puţin de 1 an de la înregistrare raportat la suma 

tuturor dosarelor soluţionate în perioada de referinţă la o anumită instanţă, exprimată 

procentual. 

 

Pondere dosare închise într-un an la Tribunalul Alba 

DENUMIRE  ANUL 

NUMAR DOSARE 
VALOARE 

INDICATOR 

 
GRAD DE 

EFICIENŢĂ SOLUTIONATE 
DIN CARE 

INTR-UN AN 

Tribunalul ALBA  
2020 6471 5857 90,5% Foarte eficient 

2021 7023 6475 92,2% Foarte eficient 

 

  

TOTAL NUMAR DOSARE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE 
EFICIENŢĂ 

SOLUŢIO-
NATE 

DIN CARE 
INTR-UN AN 

2020 22377 20375 91,10% Foarte eficient 

2021 23666 22017 93% Foarte eficient 

   

DENUMIRE 
JUDECATORIE 

ANUL 
NUMAR DOSARE 

VALOARE 
INDICATOR 

 
GRAD DE 

EFICIENŢĂ 
SOLUŢIO-

NATE 
DIN CARE 

INTR-UN AN 

Judecatoria AIUD 
2020 5050 4674 92,60% Foarte eficient 

2021 5050 4775 94,60% Foarte eficient 

Judecatoria  
ALBA IULIA 

2020 8638 7840 90,80% Foarte eficient 

2021 9654 8893 92,10% Foarte eficient 

Judecatoria BLAJ 
2020 2474 2266 91,60% Foarte eficient 

2021 3085 2762 89,50% Foarte eficient 

Judecatoria 
CÎMPENI 

2020 2543 2354 92,60% Foarte eficient 

2021 2654 2524 95,10% Foarte eficient 

Judecatoria SEBES 
2020 3672 3241 88,30% Foarte eficient 

2021 3223 3063 95% Foarte eficient 

 

Se constată că gradul acestui indicator este Foarte Eficient, atât la Tribunalul Alba cât 

și la judecătoriile arondate. 
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D. Durata  medie de soluţionare, pe materii sau pe obiecte la nivelul fiecărei 

instanţe şi la nivel naţional (numai pentru stadiul procesual fond şi mai puţin pentru 

curţile de apel). 

 Reprezintă timpul mediu scurs între data înregistrării dosarului („Data dosar ” în 

sistemul ECRIS) şi data închiderii documentului final. Indicatorul are în vedere valoarea medie 

de soluţionare a tuturor materiilor arătate mai jos (non penal/penal) şi este dată de media 

aritmetică a tuturor valorilor materiilor respective.   

Durata medie de soluţionare, analiza Tribunalului Alba 

  
DOSARE 

SOLUTIONATE 

DURATA MEDIE 
SOLUTIONARE 

GRAD DE 
EFICIENŢĂ 

PENAL/NON PENAL PENAL NON PENAL 

 2020 6471 3,4 7,0 
Foarte eficient 

F.E/F.E 

Tribunalul ALBA 2021 7023 1,6 7,0 
Foarte eficient 

F.E/F.E 
Durata medie de soluţionare, analiza judecătoriilor din raza Tribunalului Alba 
 

  
DOSARE 

SOLUTIONATE 

DURATA MEDIE 
SOLUTIONARE 

GRAD DE EFICIENŢĂ 
PENAL/NON PENAL 

PENAL 
NON 

PENAL 

2020 22377 5,1 4,4 
Foarte eficient  

E./F.E. 

2021 23666 3,7 3,9 
Foarte eficient  

E./F.E. 

   

DENUMIRE 
JUDECATORIE 

ANUL 
DOSARE 

SOLUTIONATE 

DURATA MEDIE 
SOLUTIONARE 

GRAD DE EFICIENŢĂ 
PENAL/NON PENAL 

PENAL 
NON 

PENAL 
 

Judecatoria AIUD 
 

2020 5050 3,2 4,4 
Foarte eficient  

F.E./F.E. 

2021 5050 2,8 3,9 
Foarte eficient  

F.E./F.E. 

Judecatoria  
ALBA IULIA 

2020 8638 4,1 4,1 
Eficient/  

E./F.E. 

2021 9654 5,9 4,3 
Foarte Eficient/  

F.E./F.E. 

Judecatoria BLAJ 
2020 2474 5,2 4 

Foarte eficient  
E./F.E. 

2021 3085 4,9 4,2 
Foarte eficient  

FE./F.E. 

Judecatoria CÎMPENI 
2020 2543 5,7 4,3 

Foarte eficient  
E./F.E. 

2021 2654 3,8 3,4 
Foarte eficient  

FE./F.E. 

Judecatoria SEBES 
2020 3672 7 4,8 

Foarte Eficient  
S./F.E. 

2021 3223 3,2 3,4 
Foarte Eficient  

FE./F.E. 
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Din analiza efectuată pentru anul 2021 se constată că atât la Tribunalul Alba cât și la 

cele cinci judecătorii, gradul acestui indicator este Foarte Eficient, menţinându-se la nivel 

maxim şi în anul 2021 comparativ cu anul 2020. 

 

 E. Redactările peste termenul legal. 

Acest indicator reprezintă procentul instanţei de redactare peste termen a dosarelor 

finalizate cu document de tip final Hotărâre. Termenul de redactare este cel incrementat în 

nomenclatoarele Ecris. 

Hotărâri redactate peste Termenul Legal la Tribunalul Alba  
 

DENUMIRE   

DOSARE SOLUTIONATE 

VALOARE 
INDICATOR 

 
MEDIE 

DEPĂȘIRE ÎN 
ZILE 

 

PRIN 
HOTARARE 

DIN CARE 
NEREDACTATE 

IN TERMEN 

GRAD DE 
EFICIENȚĂ 

Tribunalul 
ALBA  

2020 5765 1903 33,0% 49,9 Satisfăcător 

2021 6469 2065 31,9% 56,5 Satisfăcător 

 
Hotărâri redactate peste Termenul Legal, analiza judecătoriilor din raza tribunalului 
 

  

DOSARE SOLUTIONATE 
VALOARE 

INDICATOR 

 
MEDIE 

DEPĂȘIRE 
ÎN ZILE 

 
GRAD DE 

EFICIENȚĂ PRIN 
HOTARARE 

DIN CARE 
NEREDACTATE 

IN TERMEN 

2020 13217 3161 23,9% 69,0 Eficient 

2021 14540 2314 15,9% 39,7 Eficient 

  
 
 

DENUMIRE 
JUDECATORIE 

ANUL 
 

DOSARE SOLUTIONATE 

VALOARE 
INDICATOR 

 
MEDIE 

DEPĂȘIRE 
ÎN ZILE 

 
GRAD DE 

EFICIENȚĂ PRIN 
HOTARARE 

DIN CARE 
NEREDACTATE 

IN TERMEN 

Judecatoria 
AIUD 

2020 3363 579 17,20% 81,9 Eficient 

2021 3306 504 15,20% 73,6 Eficient 

Judecatoria  
ALBA IULIA 

2020 4217 1248 29,60% 30,9 Eficient 

2021 4912 1163 23,70% 23,3 Eficient 

 2020 1207 424 35,10% 65,3 Ineficient 

Judecatoria BLAJ 2021 1691 250 14,80% 68,9 Foarte eficient 

Judecatoria 
CAMPENI 

2020 1514 268 17,70% 90,8 Eficient 

2021 1892 185 9,80% 21,2 
Foarte 
Eficient 

Judecatoria 
SEBES 

2020 2916 642 22,00% 124,8 Satisfăcător 

2021 2739 212 7,70% 30,8 Foarte eficient 

 



Raportul privind activitatea Tribunalului Alba pentru anul 2021 

  

40 

 

Analizând datele de mai sus, reiese că în ceea ce privește redactările peste termen legal, 

gradul este Satisfăcător la Tribunalul Alba, iar la nivelul judecătoriilor arondate a fost 

înregistrat gradul Eficient.  

Comparativ cu anul 2020, se constată că acest indicator s-a menţinut la acelaşi grad de 

eficienţă la Tribunalul Alba. 

Principalele motive pentru înregistrarea unui grad scăzut de eficienţă în privința 

redactărilor hotărârilor judecătorești sunt următoarele: 

•   schema incompletă de judecători, în special la nivelul Secţiei I Civilă, determinată 

de pensionarea unui număr crescut de judecători, în cursul anului 2021 sau promovarea unor 

judecători la Curtea de Apel Alba Iulia; 

• împrejurarea că, în urma desființării mai multor completuri de judecată, dosarele au 

fost repartizate ciclic judecătorilor aflaţi în activitate, cu consecinţa aglomerării acestora; 

• complexitatea cauzelor şi necesitatea acordării unui timp mai îndelungat analizării 

fiecărui dosar şi implicit redactării considerentelor hotărârii judecătoreşti; 

• lipsa temporară a unor judecători aflaţi în concediu medical motivat de contextul 

epidemiologic actual astfel că judecătorii prezenţi la serviciu au fost nevoiţi să asigure 

permanenţa pe completurile de judecată ale judecătorilor absenţi.  

 

F. Analiza centralizata indicatori eficienta activitate 

Indicatori Eficienta, analiza Tribunal - 2021 

 

Indicatori Eficienta, analiza judecătoriilor din raza Tribunalului - 2021 
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   Concluzii privind eficiența activității instanțelor din Tribunalului Alba 

În urma întocmirii acestei analize, se constată că, dincolo de unele excepții relevate la 

analiza fiecărui indicator, activitatea instanțelor din circumscripția Tribunalului Alba și 

rezultatele obținute de acestea în anul 2021 sunt bune având în vedere numărul redus al 

schemei de judecători înregistrată la nivelul Tribunalului Alba pe parcursul întregului an. 

 

 

I.4. Indicii de atacabilitate a hotărârilor judecătoreşti 

 

În cursul anului 2021, din totalul de 7.023 hotărâri pronunţate de Tribunalul Alba la 

fond şi apel, au fost atacate 2.085 hotărâri, rezultând un procent de atacabilitate de 32,40 %. 

Dintre hotărârile atacate au fost desfiinţate/modificate în căile de atac un număr de 328 

hotărâri, ceea ce reprezintă un indice de desfiinţare de 15,73%. 

Modificarea hotărârilor pronunţate de Tribunalul Alba, de către instanţa superioară în 

apel, recurs sau contestaţie este redată în situaţia de mai jos: 

 

Secţia An 

Cauze 

soluţionate în 

fond si apel 

 

Căi de 

atac 

declarate 

Hotărâri 

Desfiinţate/

modificate 

Indicele de 

atacabilitate % 

Indicele de 

desfiinţare 

% 

Secţia I 

Civilă 

2019 2.599 918 139 35,32 % 15,14% 

2020 3.075 1.079 184 35,09% 17,05% 

2021 3.677 1.445 216 39,29% 14,94% 

Secţia a II-a 

Civilă, de 

contencios 

administrativ 

fiscal şi de 

insolvenţă 

2019 2.553 601 87 23,54 % 14,47 % 

 

2020 2.191 486 120 22,18 % 24,69 % 

2021 2.094 477 86 22,78 % 18,03 % 

Penală 2019 589 152 42 25,80% 27,63% 

 

2020 668 165 25 24,70% 15,15% 

2021 663 163 26 24,58% 15,95% 

TOTAL 

 2021 
6.434 2.085 328 32,40% 15,73% 
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Secţia Civilă Secţia contencios
administrativ,

fiscal şi de
insolvenţă

Secţia Penală

15.14% 14.47%

27.63%
17.05%

24.69%

15.15%

14.94% 18.03% 15.95%

Indicele de desfiintare

2019 2020 2021

 

La nivelul celor 5 judecătorii care funcţionează în circumscripţia Tribunalului Alba, 

din totalul de 23.666 hotărâri pronunţate, au fost atacate un număr de 2.714 hotărâri, rezultând 

un procent de atacabilitate de 11,47%.  
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Dintre hotărârile atacate au fost desfiinţate în căile de atac un număr de 523 hotărâri, 

ceea ce reprezintă un indice de desfiinţare de 22,96 %. 

Modificarea hotărârilor pronunţate de cele 5 judecătorii, de Tribunalul Alba ca instanţă 

de control judiciar este prezentată în situaţia tabelară ce urmează:  

Secţia An Cauze 

soluţionate 

Apel şi 

Recurs 

Menţinută 

sentinţa 

 

Schimbat 

sau 

modificat 

hotărârea 

Trimis 

spre 

rejude

care 

Indicele de 

desfiinţare 

% 

Secţia I 

Civilă 

2019 775 688 81 6 11,22% 

2020 666 512 139 15 23,12% 

2021 589 431 67 91 26,82% 

Secţia a II-a 

Civilă, de 

contencios 

administrativ, 

fiscal şi de 

insolvenţă 

2019 1.486 1.230 230 26 17,22% 

2020 1.204 887 280 37 26,32% 

2021 1.176 863 277 36 26,61% 

Penală 2019 391 531 53 4 14,57% 

2020 453 436 12 5 3,75% 

2021 512 460 7 45 10,15% 

TOTAL 2021 2.277 1.754 351 172 22,96% 
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I.5. indicii de desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti 

În materie civilă, împotriva celor 3.677 hotărâri pronunţate de Tribunalul Alba ca 

instanţă de fond şi apel, s-au declarat 1.445 căi de atac, rezultând un procent de atacabilitate a 

hotărârilor pronunţate de tribunal de 39,29%. 

 Dintre hotărârile atacate au fost desfiinţate în căile de atac un număr de 216 hotărâri, 

ceea ce reprezintă un indice de desfiinţare de 14,94%. 

Ca instanţă de control judiciar, Secţia I civilă a Tribunalului Alba a pronunţat un număr 

total de 589 decizii în apel şi recurs. 

Au fost casate, desfiinţate sau modificate un număr de 158 hotărâri pronunţate de 

instanţele de fond, ceea ce reprezintă un indice de casare de 26,82%. 

În materia contenciosului administrativ, fiscal şi de insolvenţă, împotriva celor 

2.094 hotărâri pronunţate de Tribunalul Alba ca instanţă de fond şi apel, s-au declarat 477 căi 

de atac, rezultând un procent de atacabilitate a hotărârilor pronunţate de Tribunal de 22,78%. 

 Dintre hotărârile atacate au fost desfiinţate în căile de atac un număr de 86 hotărâri, 

ceea ce reprezintă un indice de desfiinţare de 18,03%. 

Ca instanţă de control judiciar, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ, Fiscal 

şi de Insolvenţă a Tribunalului Alba a pronunţat un număr total de 1.176 decizii în apel şi 

recurs. 

Au fost casate, desfiinţate sau modificate un număr de 313 hotărâri pronunţate de 

instanţele de fond, ceea ce reprezintă un indice de casare de 26,61 %. 

În materie penală, împotriva celor 663 hotărâri pronunţate de Tribunalul Alba ca 

instanţă de fond, s-au declarat 163 căi de atac (apel și contestație), rezultând un procent de 

atacabilitate a hotărârilor pronunţate de Tribunal de 24,58%. 

 Dintre hotărârile atacate au fost desfiinţate în căile de atac un număr de 26 hotărâri, 

ceea ce reprezintă un indice de desfiinţare de 15,95%. 

Ca instanţă de control judiciar, secţia penală a Tribunalului Alba a pronunţat un număr 

total de 512 hotărâri. 

Au fost desfiinţate sau modificate un număr de 52 hotărâri pronunţate de instanţele de 

fond, ceea ce reprezintă un indice de casare de 10,15%. 
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CAPITOLUL II 

Date statistice referitoare la resursele umane la nivelul Tribunalului Alba 

II.1. Situaţia posturilor (de judecător, personal auxiliar) 

 

Situaţia posturilor de judecător şi de personal auxiliar, la nivelul Tribunalului Alba şi la 

nivelul anumitor instanţe judecătorești arondate, în anul 2021, a suferit mari fluctuații, în 

special cu privire la numărul de judecători din cadrul Tribunalului Alba, conform situaţiei 

tabelare de mai jos. 

                  

Funcţia Număr posturi Observaţii 

Nr. 
Post. 

Finanţ. 
Ocup. 

Vacan. Finanţ
vacan. 

TOTAL Tribunalul Alba şi  judecătorii 

Judecători 67 52 15 15 Total posturi la Tribunalul Alba este de 233 ,un post 
este din rezerva conform art 134 din legea 
304/2004,care se afla in schema Judecatorie Alba . 

Asistenţi judiciari 2 2 0 0 

Grefieri St. Sup 85 84 1 1 

St. 
medii 

19 19 0 0 

Grefier 
statist. 

St. Sup 1 1 0 0 

St. 
medii 

0 0 0 0 

Grefier 
docum 

St. Sup     

St. 
medii 

    

Informaticieni 5 5 0 0 

Grefieri  arhivari 20 20 0 0 

Grefieri  registratori 3 3 0 0 

Agentiproc. (conex) 2 2 0 0 

Aprozi(conex) 8 8 0 0 

Şoferi(conex) 6 6 0 0 

Consiliri probaţiune     

Funcţionari publici 10 9 1 1 

Pers. contractual 6 6 0 0 

TOTAL 234 217 17 17 

TRIBUNALUL ALBA 

Judecători 30 17 13 13 05.01.2021 – Ciobanu Radu – judecator se transfera 
la Tribunalul Alba 
17.02.2021 – Folea Camelia – judecator la Tribunalul 
Alba este eliberata din funcție prin pensionare 
01.04.2021 –Ion Ileana –numita manager economic la  
Tribunalul Alba  
15.04.2021 –Velicea Nicoleta Mirela –este numita 
consilier juridic la Tribunalul Alba  
01.02.2021 – Șerbu Andreea – este numita grefier pe 
perioada determinata la Tribunalul Alba 
07.06.2021 –Ursut Georgiana Maria–este suspendata 
ca urmare a concediului pentru creșterea copilului 
31.05.2021 –Mocean Crinela – grefier  la Tribunalul 
Alba ii încetează numirea temporara din grefier șef  

Asistenţi judiciari 2 2 0 0 

Grefieri St.sup 30 29 1 1 

St.medii 6 6 0 0 

Grefier 
statist. 

St.sup 1 1 0 0 

St.medii 0 0 0 0 

Grefier 
docum 

St.sup 0 0 0 0 

St.medii 0 0 0 0 

Informaticieni 5 5 0 0 

Grefieri  arhivari 4 4 0 0 

Grefieri  registratori 2 2 0 0 

Agentiproc. (conex) 1 1 0 0 

Aprozi(conex) 2 2 0 0 

Şoferi(conex) 3 3 0 0 
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Consiliri probaţiune 0 0 0 0 31.05.2021 –Mocean Crinela – grefier  la Tribunalul 
Alba se transfera la Judecatoria Alba 
16.06.2021- Osan Adriana Geta – asistent judiciar in 
cadrul Tribunalului Hunedoara este detașata la 
tribunalul Alba 
18.06.2021 – Popa Carmen Marilena – este numita 
judecator la Tribunalul Alba 
01.07.2021 – Simion Ileana –judecator la Tribunalul 
Alba este eliberat din funcție prin pensionare 
15.07.2021 – Tâmpea Teodora Maria –judecator in 
cadrul Tribunalul Alba se transfera la Curtea de Apel 
Alba 
16.07.2021 – Sîrbu Florin – judecator la Tribunalul 
Alba este numit președinte la Tribunalul Alba 
16.07.2021 – Buta Bogdan Marius – judecator la 
Tribunalul Alba este delegat in funcția de președinte al 
Secției a II a civila ,de contencios administrativ , fiscal 
si de insolventa  a acestei instanțe   
22.08.2021 – Bisboaca Pavel  - muncitor la Tribunalul 
Alba este eliberat din funcție prin pensionare  
01.09.2021 – Șerdean Codruța – grefier la Tribunalul 
Alba este eliberat din funcție prin pensionare 
27.09.2021 – Gligor Gabriela Florentina – judecator la 
Tribunalul Alba reia activitatea ca urmare a încetării 
concediului pentru creșterea copilului 
01.10.2021 –Tulbure Floare– consilier de achiziții la 
Tribunalul Alba este eliberata din funcție prin 
pensionare 
01.10.2021 –Marian Daniela – referent superior la 
Tribunalul Alba este eliberata din funcție prin 
pensionare 
07.10.2021 – Gaspar Daniela Elena- judecator la 
Tribunalul Alba  este eliberat din funcție prin 
pensionare 
23.09.2021 –Oprea Ana Maria – grefier la Tribunalul 
Alba reia activitatea la încetarea concediului pentru 
creșterea copilului  
18.10.2021 – Drăgan Eugen –este încadrat muncitor 
la Tribunalul Alba  
15.10.2021 – Popa Carmen Marilena – judecator la 
Tribunalul Alba este delegata in funcția de președinte 
al Secției penale a acestei instanțe 
18.10.2021- Nascu Diana –este numita consilier de 
achiziții publice la Tribunalul Alba 
15.10.2021 – Sima Diana Maria – judecator la 
Tribunalul Alba promovează la Curtea de Apel Alba 
15.10.2021 – Menchiu Marius – judecator la Tribunalul 
Alba promovează la Curtea de Apel Alba 
15.10.2021 – Șchiopu Florica – judecator la Tribunalul 
Alba promovează la Curtea de Apel Alba 
03.11.2021 – Damian Livia – judecator la Tribunalul 
Alba este eliberat din funcție prin pensionare 
 

Funcţionari publici 10 10 0 0 

Pers. contractual 1 1 0 0 

TOTAL 97 82 15 15 

JUDECĂTORIA ALBA IULIA 

Judecători 17 17 0 0 25.01.2021 – Medrea Ana Maria –numita grefier pe 
perioada determinata la Judecătoria Alba Iulia 
26.04.2021 –Virdea Dorina Elena – judecator stagiar 

Asistenţi judiciari 0 0 0 0 

Grefieri St. Sup 24 24 0 0 
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St. 
medii 

4 4 0 0 la Judecatoria Petroșani se  transfera la Judecatoria 
Alba Iulia 
26.04.2021 – Olariu Ioana Cristina –judecator stagiar 
la Judecatoria Sibiu se transfera la Judecatoria Alba 
Iulia 
19.04.2021 – Medrea Ana Maria – grefier pe perioada 
determinata la Judecătoria Alba Iulia este eliberata din 
functie 
19.04.2021 – Rusu Ionela Giorgiana este numita in 
funcția de grefier la Judecătoria Alba Iulia  
01.05.2021 – Ilie Marinela Raluca este numita in 
funcția de grefier la Judecătoria Alba Iulia  
01.05.2021 – Vesa Ileana   grefier la Judecătoria Alba 
Iulia  este eliberata din  funcție prin pensionare 
10.05.2021 – Tamazlacaru Crina –judecator la  la 
Judecat oria Alba reia activitatea ca urmare a încetării 
concediului pentru creșterea copilului 
26.04.2021– Gligor Alexandra Daniela – este eliberata 
din  funcție 
01.05.2021 – Banu Maria Iuliana grefier la Judecătoria 
Aiud este transferata la Judecatoria Alba 
06.05.2021 – Pleșa Maria Magdalena – grefier la 
Judecatoria Alba încetează activitatea prin pensionare 
anticipata  
26.07.2021 – Onet Diana Cristina -  grefier la Judecat 
oria Alba revine din concediu pentru creșterea 
copilului 
01.07.2021 – Cibu Aurelia – aprod la Judecatoria Alba  
este eliberata din funcție prin pensionare 
05.07.2021 – Birauta Carolina Eva – este numita 
aprod la  Judecătoria Alba 
16.09.2021 – Pleșa Diana Elisabeth –judecator  la 
Judecătoria Alba Iulia se suspenda pentru creșterea 
copilului 
18.11.2021 – Cabulea Aniela – judecator la 
Judecatoria Alba Iulia reia activitatea la încetarea 
concediului de creștere a copilului   
14.12.2021 –Stanciu Camelia Roxana -  este numita 
grefier la Judecătoria Alba  
 

Grefier 
statist. 

St. Sup 0 0 0 0 

St. 
medii 

0 0 0 0 

Grefier 
docum 

St. Sup 0 0 0 0 

St. 
medii 

0 0 0 0 

Informaticieni 0 0 0 0 

Grefieri  arhivari 6 6 0  

Grefieri  registratori 0 0 0 0 

Agentiproc. (conex) 0 0 0 0 

Aprozi(conex) 2 2 0 0 

Şoferi(conex) 1 1 0 0 

Consiliri probaţiune 0 0 0 0 

Funcţionari publici 0 0 0 0 

Pers. contractual 1 1 0  

TOTAL 55 55 0 0 

JUDECĂTORIA AIUD 
 

Judecători 8 8 0 0 01.01.2021-01.10.2022 – Silea Maria Ana – grefier la 
Judecătoria Aiud ii este suspendat contractul de 
munca 
08.02.2021 – Făget Larisa Paula – numită grefier 
arhivar  la Judecătoria Aiud 
01.04.2021 - Făget Larisa Paula – grefier arhivar  la 
Judecătoria Aiud este eliberata din funcție  
08.02.2021 – Marica Alexandra –  grefier  la 
Judecătoria Aiud este eliberata din funcție. 
01.02.2021- Teacenco Teodora – numita grefier la 
Judecat oria Aiud 
01.04.2021 – Kromek Mihaela – grefier arhivar la 
Judecătoria Aiud este eliberata din funcție 
15.04.2021 – Catargiu Adina –grefiera la Judecatoria 
Aiud este transferata la Judecatoria Sibiu 

Asistenţi judiciari     

Grefieri St. Sup 11 11 0 0 

St. 
medii 

4 4 0 0 

Grefier 
statist. 

St. Sup 0 0 0 0 

St. 
medii 

0 0 0 0 

Grefier 
docum 

St. Sup 0 0 0 0 

St. 
medii 

0 0 0 0 

Informaticieni 0 0 0 0 

Grefieri  arhivari 4 4 0 0 

Grefieri  registratori 1 1 0 0 

Agentiproc. (conex) 0 0 0 0 
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Aprozi(conex) 1 1 0 0 15.04.2021 – Oltean Paula Roxana –grefier la 
Judecatoria Hunedoara se transfera la Judecatoria 
Aiud 
15.04.2021 – Banu Maria Iuliana –grefier la 
Judecatoria Hațeg se transfera la Judecatoria Aiud 
15.04.2021 – Bogdan Claudia – grefier la Judecatoria 
Aiud este transferata la Judecatoria Blaj 
04.05.2021 – Gergely Ileana  - este numita grefier la 
Judecatoria Aiud 
05.07.2021 – Marcu Laura Georgiana – este numita 
grefier pe perioada determinata la Judecatoria Aiud 
06.09.2021 – Marcu Laura Georgiana – grefier la 
Judecatoria Aiud este eliberata din functie 
05.07.2021 – Șeulean Ana Daiana – numita definitiv 
grefier arhivar la Judecatoria Aiud 
15.09.2021 – Marc Cosmina Anamaria – este numita 
in functia de grefier arhivar la Judecatoria Aiud 
27.12.2021 – Radu Ioana Andreea – reia activitatea la 
Judecatoria Aiud la încetarea concediului pentru 
creșterea copilului 
 

Şoferi(conex) 1 1 0 0 

Consiliri probaţiune 0 0 0 0 

Funcţionari publici 0 0 0 0 

Pers. contractual 0 0 0 0 

TOTAL 30 30 0 0 

JUDECĂTORIA BLAJ 

Judecători 4 4 0 0 01.01.2021 – Sarlea Cornelia – grefier la Judecătoria 
Blaj este eliberata din funcție ca urmare a pensionarii. 
16.04.2021 – Horvat Emilia Lavinia – judecator la 
Judecatoria Blaj este delegata in funcția de președinte 
al acestei instanța 
20.05.2021 – Dordea Alina Maria – judecător la 
Judecătoria Blaj reia activitatea ca urmare a încetării 
concediului acordat pentru creșterea copilului  
16.07.2021 – Ciobanu Radu – judecator la Tribunalul 
Alba este numit președinte la Judecatoria Blaj 
16.07.2021 – Horvat Emilia Lavinia – judecator la 
Judecatoria Blaj ii încetează delegarea din funcția de 
președinte al acestei instanța 
 
 

Asistenţi judiciari    0 

Grefieri St. Sup 4 4 0 0 

St. 
medii 

3 3 0 0 

Grefier 
statist. 

St. Sup 0 0 0 0 

St. 
medii 

0 0 0 0 

Grefier 
docum 

St. Sup 0 0 0 0 

St. 
medii 

0 0 0 0 

Informaticieni 0 0 0 0 

Grefieri  arhivari 2 2 0  

Grefieri  registratori 0 0 0 0 

Agentiproc. (conex) 0 0 0 0 

Aprozi(conex) 1 1 0  

Şoferi(conex) 0 0 0 0 

Consiliri probaţiune 0 0 0 0 

Funcţionari publici 0 0 0 0 

Pers. contractual 1 1 0 0 

TOTAL 15 15 0 0 

JUDECĂTORIA CÎMPENI 

Judecători 4 3 1 1 25.01.2021 – Vlad Camelia Maria – numita grefier pe 
perioada determinata  la Judecătoria Câmpeni  
05.07.2021 – Marc Ana Maria – grefier in cadrul 
Judecatoriei Campeni se transfera la Parchetul de pe 
lingă Judecatoria Sebeș 
05.07.2021 – Vlad Camelia Maria – este definitiva in 
funcția de grefier la Judecătoria Câmpeni  
13.09.2021 – Buda Lidia – grefier la Judecatoria 
Campeni este eliberata din funcție 
02.12.2021 – Marian Nicoleta Bianca – este numita 
grefier la Judecatoria Campeni 
 

Asistenţi judiciari     

Grefieri St. Sup 8 8 0 0 

St. 
medii 

2 2 0 0 

Grefier 
statist. 

St. Sup 0 0 0 0 

St. 
medii 

0 0 0 0 

Grefier 
docum 

St. Sup 0 0 0 0 

St. 
medii 

0 0 0 0 

Informaticieni     
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Grefieri  arhivari 2 2 0 0 

Grefieri  registratori 0 0 0 0 

Agentiproc. (conex) 0 0 0 0 

Aprozi(conex) 1 1 0 0 

Şoferi(conex) 1 1 0 0 

Consiliri probaţiune 0 0 0 0 

Funcţionari publici 0 0 0 0 

Pers. contractual 2 2 0 0 
 

TOTAL 20 19 1 1 

JUDECĂTORIA SEBEŞ 

Judecători 4 3 1 1 01.04.2021 –Sturza Marcela grefier la Judecat oria 
Sebeș este eliberata din funcție prin pensionare 
10.04.2021 – Dondos Adrian Mircea – grefier la 
Curtea de Apel este transferat la la Judecătoria Sebeș  
17.06.2021 – Hațegan Virgil – muncitor la Judecatoria 
Sebeș este eliberat din funcție prin pensionare 
18.10.2021 – Albu Alin – este încadrat muncitor la  
Judecătoria Sebeș  
 

Asistenţi judiciari 0 0 0 0 

Grefieri St. Sup 8 8 0  

St. 
medii 

0 0 0  

Grefier 
statist. 

St. Sup 0 0 0 0 

St. 
medii 

0 0 0 0 

Grefier 
docum 

St. Sup 0 0 0 0 

St. 
medii 

0 0 0 0 

Informaticieni 0 0 0 0 

Grefieri  arhivari 2 2 0  

Grefieri  registratori 0 0 0 0 

Agentiproc. (conex) 1 1 0 0 

Aprozi(conex) 1 1 0 0 

Şoferi(conex) 0 0 0 0 

Consiliri probaţiune 0 0 0 0 

Funcţionari publici 0 0 0 0 

Pers. contractual 1 1 0 0 

TOTAL 17 16 1 1 
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II.2. Situaţia sancţiunilor disciplinare şi penale aplicate în cursul anului 2021, pe fiecare 

categorie de personal 

Poziţia şi rolul judecătorului în societate, dar şi în activitatea de zi cu zi la instanţă, 

presupun o responsabilitate sporită şi integritate, responsabilitate şi integritate ce au fost 

asumate pe deplin în activitatea desfăşurată de judecătorii din raza de circumscripţie a 

Tribunalului Alba în anul 2021. 

Astfel, în cursul anului 2021 la Tribunalul Alba şi la instanţele din circumscripţia sa 

nici un judecător nu a fost sancţionat disciplinar, nu a fost trimis în judecată, condamnat şi nu 

s-a pronunţat o altă soluţie definitivă pentru săvârşirea de infracţiuni. 

Nu au fost semnalate ingerinţe din partea conducerii instanţelor în soluţionarea 

cauzelor de către judecători, a vreunui organ de stat sau a altor persoane juridice sau fizice. De 

asemenea, nici în presă nu au fost semnalate cazuri de natură a afecta independenţa 

judecătorilor. 

De menţionat că, în anul 2021, în cazul personalului auxiliar de specialitate şi conex 

din instanţele judecătoreşti din raza Tribunalului Alba a fost înregistrată o singură sesizare în 

legătură cu săvârşirea unei abateri disciplinare, fiind aplicată în acest sens o sancţiune 

disciplinară. 

Totodată, nu există informaţii cu privire la trimiterea în judecată, condamnarea sau 

pronunţarea vreunei alte soluţii definitive în anul 2021 pentru săvârşirea de infracţiuni de către 

vreo persoană din cadrul personalului auxiliar de specialitate şi conex, funcţionarilor publici 

sau personalului contractual de la Tribunalul Alba sau de la instanţele din circumscripţia 

acesteia. 

Personalul auxiliar şi conex, precum şi funcţionarii publici şi personalul contractual din 

cadrul Tribunalului Alba şi al instanţelor judecătoreşti din circumscripţia sa şi-au îndeplinit cu 

profesionalism atribuţiile şi au dat dovada de cunoaşterea şi respectarea dispoziţiilor legale şi 

regulamentare. 

De asemenea, echipa managerială a Tribunalului Alba împreună cu preşedinţii 

instanţelor din raza de competenţă a Tribunalului Alba vor manifesta o atentă implicare în 

realizarea obiectivelor şi în vederea îndeplinirii măsurilor stabilite prin Strategia Naţională 

Anticorupţie 2021-2025, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021. 
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CAPITOLUL III 

Efecte măsurilor administrative dispuse în perioada stării de alertă 

 

În scopul prevenirii şi limitării efectelor epidemiei determinate de infectarea cu 

COVID-19, la nivelul Tribunalului Alba şi a instanţelor arondate au fost luate o serie de 

măsuri în concordanţă cu dispoziţiile legale, printre care amintim: 

 Informarea şi aducerea la cunoştinţa justiţiabililor a posibilităţii comunicării actelor de 

procedură pe e-mail ori fax şi consultarea dosarelor în format electronic; 

 Luarea unor măsuri sporite de igienizare a spațiilor comune, a birourilor unde îşi 

desfăşoară activitatea personalul instanţei, a sălilor de şedinţă şi a compartimentelor de 

relaţii cu publicul; 

 Limitarea accesului publicului în sediul instanţei, fără a se îngrădi dreptul justițiabililor 

de a se adresa instanţei; 

 Stabilirea unor intervale orare pentru apelarea cauzelor aflate pe rol, pentru a se evita 

supraglomerarea spaţiilor destinate şedinţelor publice;  

 Asigurarea pentru justiţiabili şi personalul instanţei de materiale igienico – sanitare; 

 Reorganizarea birourilor de grefieri/judecători pentru asigurarea respectării distanței 

sigure pentru evitarea contaminării în ipoteza unor situații de îmbolnăvire;  

Unele dintre aceste măsuri s-au dovedit a fi atât de eficiente încât sunt aplicate chiar în 

prezent. Astfel, actele procedurale se transmit instanței, într-o mare măsură, prin intermediul 

mijloacelor moderne de comunicare (e-mail ori fax) iar dosarele instanţei au ajuns să fie 

studiate de către părţi ori avocaţi/lichidatori judiciari sau chiar experţi, în principal în format 

electronic. 

Totodată în cauzele penale, se utilizează şi în prezent sistemul de videoconferinţă, 

implementat în perioada stării de urgenţă, pentru audierea persoanelor privative de liberate. 

Acest demers a influenţat, pe de-o parte, activitatea instanţelor judecătoreşti care au fost 

nevoite să se organizeze cu stricteţe în toate cauzele penale, iar pe de altă parte, unităţile de 

penitenciare care nu au mai fost nevoite să procede la prezentarea fizică a persoanelor private 

de libertate. 

De o organizare strictă a beneficiat şi Compartimentul Arhivă unde s-a impus 

necesitatea efectuării unor programări telefonice, în prealabil, în vederea consultării dosarelor 
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instanţei, cu indicarea aproximativă a intervalului orar necesar studierii dosarului. 

Toate măsurile administrative complexe, dispuse atât in perioada stării de urgență cât şi 

ulterior în perioada stării de alertă au avut ca scop primordial diminuarea propagării răspândirii 

virusului Covid-19 atât în ceea ce priveşte personalul instanţei cât şi particpanţii la actul de 

justiţie.  
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CAPITOLUL IV 

Formarea profesională a personalului 

 

  Creşterea calităţii actului de justiţie, îmbunătăţirea imaginii justiţiei şi nu în 

ultimul rând consolidarea independenţei puterii judecătoreşti se pot realiza printr-o pregătire 

profesională constantă, prin asumarea principiilor de deontologie profesională, prin gradul de 

responsabilizare al fiecărui judecător, dar şi a personalului auxiliar de specialitate şi implicarea 

acestora în ridicarea standardului de conduită a colectivului. 

 Măsura bunei funcţionări a instanţei depinde şi de performanţele acesteia, iar buna 

pregătire profesională a judecătorilor, dar şi a personalului auxiliar trebuie să fie o preocupare 

permanentă, în egală măsură, a conducerii instanţei, dar şi a judecătorului/grefierului în parte. 

Îmbunătăţirea performanţelor profesionale este direct proporţională cu informarea 

corespunzătoare asupra dinamicii legislaţiei naţionale şi a Uniunii Europene, asupra evoluţiei 

practicii judiciare clădite la nivelul instanţelor interne şi europene, dar şi asupra literaturii de 

specialitate. 

 Situaţia pregătirii profesionale a judecătorilor 

 În cursul anului 2021, judecătorii din cadrul Tribunalului Alba au participat la 

următoarele seminarii: 

Seminarii organizate de Institutul Naţional al Magistraturii: 

 Management judiciar 

 Conferinţa EuRoQuod 

 Strategia de comunicare unitară la nivelul sistemului judiciar 

  Seminarii descentralizate: 

 Noul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă,  

 Drept bancar – Clauze abuzive 

 Cooperare judiciară internaţională 

 Noul Cod penal. Noul Cod de procedură penală 

 Probleme practice privind insolvenţa 

 Comunicare/Dezvoltare personală 

 WORKSHOP – Creşterea performanţei şi calităţii instituţionale prin îmbunătăţirea 

sistemulu de asistenţă psihologică la nivelul sistemului judiciar 
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 sesiunea de prezentare a Strategiei de comunicare publică unitară la nivelul sistemului 

judiciar, curs practic de comunicare dedicat purtătorilor de cuvânt 

 Dreptul Uniunii Europene – Litigii de muncă şi asigurări sociale 

Seminarii de tip webinar: 

 Cooperare internaţională în materie civilă – proceduri speciale 

 Metode speciale de supraveghere sau cercetare – supravegherea tehnică 

 Eliminarea factorilor pentru inflaţia de cauze, identificarea elementelor normative şi a 

tendinţelor de aglomerare – EFICIENŢĂ – în materia contencios administrativ 

 Reguli procedurale aplicabile în litigiile de contencios administrativ 

 Engleză juridică 

În plus, la nivelul fiecărei secţii din cadrul Tribunalului Alba au fost organizate periodic 

întâlniri de practică neunitară, ocazie cu care au fost discutate modificările legislative 

intervenite ori alte probleme de practică neunitară sesizate la nivelul secţiei.  

Totodată, judecătorii desemnaţi cu unificarea practicii judiciare din cadrul fiecărei secţii 

au participat la şedinţele de practică neunitară organizate de către Curtea de Apel Alba Iulia.  

 

 Situaţia pregătirii profesionale a personalului auxiliar 

 În cursul anului 2021, personalul auxiliar din cadrul Tribunalului Alba a participat la 

următoarele seminarii: 

 Seminarii organizate de Şcoala Naţională de Grefieri: 

 Instrumente şi bune practici de comunicare pentru îmbunătăţirea activităţii de relaţii 

publice şi de relaţii cu publicul a grefierilor la instanţe; 

 Managementul activităţii grefierului după şedinţa de judecată – Tehnici/Standarde 

comune pentru redactarea încheierilor şi a hotărârilor judecătoreşti – în materie penală; 

 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 activităţii grefierului de şedinţă la început de carieră 

Seminarii de tip webinar: 

 Utilizarea aplicaţiei ReJust 
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 Instruire în cadrul proiectului „Consolidarea capacităţii administrative a Ministerului 

Justiţiei prin dezvoltarea unei platforme de gestiune a proceselor de lucru – APOSTILE 

 Engleză juridică 

 La nivelul instanţei au fost organizate trimestrial şedinţe de învăţământ profesional cu 

diverse teme precum aplicarea normelor de procedură, activitatea grefierului de şedinţă 

înaintea, în timpul şi după şedinţa de judecată, conduita etica a grefierului de şedinţă ori alte 

teme referitoare la drepturile şi îndatoririle personalului auxiliar. De asemenea, în situaţia în 

care au fost sesizate anumite inadvertenţe ori deficienţe în desfăşurarea activităţii de către 

personalul auxiliar, în cadrul fiecărei secţii au fost organizate şedinţe de lucru în care au fost 

purtate diverse discuţii legate de aspectele sesizate.  

 Conştientizând rolul formării profesionale continue, conducerea Tribunalului Alba îşi 

propune ca şi în cursul anului 2022 să acorde o atenţie sporită activităţilor de formare 

profesională, cu realizarea unei selecţii riguroase a participanţilor şi care să răspundă cât mai 

fidel nevoilor de pregătire atât a judecătorilor, raportat la specializarea fiecăruia, cât şi a 

personalului auxiliar, raportat la specificul muncii lor.  
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CAPITOLUL V 

Infrastructura Tribunalului Alba şi a instanţelor arondate 

 

Tribunalul Alba şi Judecătoria Alba Iulia funcţionează din anul 1982 în sediul 

amplasat în municipiul Alba Iulia, judeţul Alba, Piaţa Iuliu Maniu, nr. 24. Construirea sediului 

Procuraturii şi a Tribunalului judeţean Alba cu unităţile locale şi Notariatul de Stat a fost 

prevăzută prin Decretul Consiliului de Stat nr. 375 din 1976. Data predării în folosinţă este 

considerată 28.09.1982 când s-a semnat Procesul verbal de recepţie preliminară a „Sediului 

Procuraturii şi Tribunalului Alba” şi încheierea de luare în primire de către conducătorii celor 

două instituţii beneficiare. Terenul pe care e amplasată această clădire este în proprietatea 

Statului Român în cotă de 1/1 parte. Clădirea în care funcţionează Tribunalul Alba asigură 

spaţiul necesar desfăşurării a încă 3 instituţii: Judecătoria Alba Iulia, Parchetul de le lângă 

Judecătoria Alba Iulia şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba. 

Tribunalul Alba dispune la parterul clădirii de o arhivă/registratură pentru falimente şi 

de un număr de 5 săli de judecată şi o cameră de consiliu special amenajată în vederea audierii 

minorilor, sălile de judecată şi camera de consiliu fiind folosite alternativ cu Judecătoria Alba 

Iulia.  

În cele 11 birouri de la mezaninul clădirii funcţionează birourile grefierilor, 

departamentul economico - financiar şi administrativ, compartimentul de informatică 

juridică, biroul de informaţii şi relaţii publice iar în cele 19 birouri de la primul etaj sunt 

amplasate registratura, arhiva, birourile preşedintelui şi vicepreşedintelui Tribunalului Alba, 

birourile judecătorilor şi ale grefierilor. În aceste 30 de birouri îşi desfășoară activitatea un 

număr de aproape 90 de persoane, suprafaţa medie a unui birou este sub 12 mp, iar numărul 

mediu al persoanelor într-un birou este de 2-3 persoane. 

O situaţie similară în ceea ce priveşte suprafaţa medie a unui birou, respectiv numărul 

de persoane care ocupă un birou o regăsim şi la Judecătoria Alba Iulia, care funcţionează în 

acelaşi sediu cu Tribunalul Alba, această instanţă folosind un număr de 13 birouri la mezaninul 

clădirii şi un număr de 4 birouri la primul etaj al clădirii. 

La data de 31.10.2014, Consiliul Local al municipiului Alba Iulia a adoptat hotărârea nr. 

316 prin care s-a transmis din domeniul public al Municipiului Alba Iulia şi administrarea 

Consiliului Local, în domeniul public al Statului Român, terenul în suprafaţă de 14818 mp. 

înscris în CF 98476 Alba Iulia, nr. cadastral 98476 situat în str. Târgului, F.N., pentru 
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construirea sediului Tribunalului Alba. În cursul anului 2015 au fost demarate procedurile de 

construire a unui sediu nou pentru Tribunalul Alba, prin includerea acestuia în "Programul 

naţional de consolidare a infrastructurii instanţelor de judecată aflate în municipiile reşedinţă de 

judeţ" iniţiat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Compania Naţională de Investiţii. Prin 

Hotărârea de Guvern nr.630/28.07.2015 terenul a fost înscris în domeniul public al Statului, în 

administrarea Ministerului Justiției pentru Tribunalul Alba, înscris în CF 98476 Alba Iulia, la 

data de 05.11.2015. La începutul anului 2015, Ministerul Dezvoltării Regionale a demarat 

Programul național de investiții în infrastructura instanțelor și parchetelor din reședințele de 

județ, incluzând ”Programul naţional de consolidare a infrastructurii instanţelor de judecată 

aflate în municipiile reşedinţă de judeţ ce are ca obiectiv principal îmbunătăţirea infrastructurii 

sediilor instanţelor prin reabilitarea sediilor instanţelor, dar şi execuţia unor noi sedii”. În acest 

program este inclusă și construirea unui sediu nou pentru Tribunalul Alba. În anul 2017 

Ministerul Justiției a finalizat Tema cadru pentru proiectarea instanțelor, iar în baza acesteia 

Tribunalul Alba a întocmit și înaintat Ministerului Justiției ”Nota conceptuală pentru 

construirea Sediului Tribunalului Alba”, nr.1069/20.09.2017 avizată de ordonatorul secundar 

de credite, precum și ”Tema de proiectare pentru Sediul Tribunalului Alba”. Prin avizul nr.12 

emis la data de 01.11.2017 de către Consiliul Tehnico – Economic al Ministerului Justiției, au 

fost avizate Nota conceptuală și Tema de proiectare. Cu adresa nr.108632/19.12.2017 

Ministerul Justiției a înaintat Companiei Naționale de Investiții Nota conceptuală și Tema de 

proiectare pentru sediul Tribunalului Alba. În perioada desfăşurării procedurii de aprobare şi 

avizare a Temei de proiectare, au intervenit modificări în legislaţie, mai precis, a intrat în 

vigoare, începând cu 27.02.2017, Hotărârea de Guvern nr. 907/29.12.2016 privind etapele de 

elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ 

proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. Ca urmare a solicitării CNI s-a întocmit 

„TEMA DE PROIECTARE PENTRU SEDIU TRIBUNALUL ALBA”, cu respectarea 

conţinutului cadru prevăzut la anexa nr.2 la Hotărârea de Guvern nr. 907/2016, temă care a fost 

transmisă Companiei Naționale de Investiții şi spre ştiinţă Ministerului Justiţiei cu adresa nr. 

720/13.06.2018. După această dată a mai fost nevoie de refacerea Temei de proiectare ca 

urmare a unor neconcordanțe depistate în Tema cadru de proiectare și modalitatea de calcul a 

spațiilor din aceeași tema cadru. S-a răspuns prompt la toate solicitările CNI și ale Ministerului 

Justiției și drept urmare în luna iulie 2019, cu Avizul nr. 8/04.07.2019, Consiliul Tehnico-

economic al Ministerului Justiției a avizat favorabil „Nota conceptuală și Tema de proiectare 
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pentru sediul nou al Tribunalului Alba”. Cu adresa nr.58056/16.09.2019 Ministerul Justiției a 

înaintat Companiei Naționale de Investiții documentația necesară demarării procedurii de 

licitație pentru proiectarea și execuția sediului nou al Tribunalului Alba.  

În prezent, adjudecatarul procedurilor de atribuire a serviciilor de proiectare pentru 

fazele anterior menţionate SC SPIRICOM SRL Bucureşti a predat către Compania Națională de 

Investiții conceptul de proiectare pentru obiectivul de investiţii "SEDIUL TRIBUNALULUI 

ALBA", urmând ca în scurt timp beneficiarul lucrărilor de proiectare să predea documentaţia 

către Ministerul Justiţiei, dat fiind faptul că în Planul de Acţiuni imediate pentru îndeplinirea 

reformelor şi realizarea investiţiilor ce revin Ministerului Justiţiei prin Programul Naţional de 

Redresare şi Rezilienţă, în Anexa nr. 2 – Listă investiţii aferente sistemului judiciar, a fost 

cuprinsă construirea sediului Tribunalul Alba. 

Locaţia în care își desfășoară activitatea Tribunalul Alba, respectiv Judecătoria Alba 

Iulia nu constituie un mediu optim de desfăşurare a activităţii specifice unei instanţe. 

Numărul insuficient de birouri si suprafața extrem de mică a acestora precum şi sălile de 

judecată actuale nu caracterizează un spaţiu ideal desfăşurării activităţii normale a instanţei,  

însă Tribunalul Alba, utilizând resursele financiare puse la dispoziţie de ordonatorul secundar 

de credite, în raport de stabilirea necesităţilor şi obiectivelor prioritare, a reuşit efectuarea unor 

lucrări de reparaţii curente la sediul Tribunalului Alba şi Judecătoriei Alba Iulia prin care s-a 

urmărit îmbunătăţirea condiţiilor desfăşurării activităţii actului de justiţie, atât pentru justiţiabili 

cât şi pentru personalul propriu.  

Chiar dacă instanţa se confruntă cu o lipsă acută de spaţiu, în cursul anului 2021 s-a 

reuşit eliberarea parţială a holurilor de la etajul 1 în sensul că au fost înlăturate dulapurile ce 

depozitau diverse evidenţe contabile, volume ale dosarelor penale, dosare aflate în cursul 

procedurii prealabile ori evidenţe privind organizarea secţiilor, marea majoritate a acestor 

documente fiind inventariate şi predate în arhiva – depozit a Tribunalului Alba. 

În plus, pentru degrevarea spaţiului arhivistic, pe tot parcursul anului 2021 au fost 

efectuate lucrări de inventariere a dosarelor arhivate şi al căror termen de păstrare a expirat 

conform Nomenclatorului arhivistic pentru instanţele judecătorești astfel că, în data de 

08.12.2021 a fost predată pentru distrugere o cantitate de 5400 kg de documente, după cum 

urmează: 

 dosare înregistrate în anul 2009, cu termen de păstrare de 10 ani; 

 dosare înregistrate în anul 2012, cu termen de păstrare 3 ani şi 5 ani; 
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 dosare înregistrate în anul 2013, cu termen de păstrare 3 ani şi 5 ani; 

În cursul anului 2021 s-a reuşit instalarea unui sistem de supraveghere video interior şi 

exterior precum şi sistem de detecţie mişcare, pentru eliminarea vulnerabilităţilor privind paza 

sediului Tribunalului Alba şi Judecătoriei Alba Iulia care au fost identificate împreună cu 

Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Alba. 

Urmare a controlului efectuat de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţia Socială 

Alba şi a măsurilor dispuse prin procesul verbal de control nr. 20/08.09.2020 în partea de 

exterior a instanţei, la intrarea principală s-a montat o rampă de acces pentru persoanele cu 

dizabilităţi, cu îndeplinirea tuturor elementelor de accesibilitate prevăzute în normativul NP 

051/2012 şi cu respectarea dispoziţiilor art. 62 alin. 1 din Legea nr. 448/2006. 

Referitor la sălile de judecată utilizate atât de către Tribunalul Alba cât şi de către 

Judecătoria Alba Iulia, sala de judecată nr. 5 a Tribunalului Alba este singura care oferă 

condiţiile necesare desfăşurării activităţii specifice, însă dimensiunile relativ mici ale sălii 

impun desfăşurarea doar a anumitor tipuri de şedinţe, respectiv a celor cu fluenţă redusă de 

public.  

Pentru celelalte patru săli de judecată pe care Tribunalul Alba le folosește împreună cu 

Judecătoria Alba Iulia, deși sunt încăpătoare și luminoase, datorită faptului că au spațiu vitrat 

foarte mare și nu sunt dotate cu termoizolație a pereților exteriori, atât iarna cât și vara se 

creează un disconfort termic deosebit atât pentru justițiabili cât și pentru completurile care își 

desfășoară ședințele în aceste săli. Tocmai de aceea, un prim pas prioritar efectuat în cursul 

anului 2021, în raport cu resursele alocate de către ordonatorul secundar a fost montarea unor 

geamuri de tip termopan la sălile de judecată nr. 1 şi nr. 4 având în vedere că acestea sunt cel 

mai mult expuse intemperiilor. În sălile de judecată nr. 1, 3 şi 4 s-au montat şi aparate de aer 

condiţionat, cu o capacitate de încălzire de 24000 BTU/h având în vedere suprafaţa şi înălţimea 

mare a sălilor de judecată, fiind puse în funcţiune un număr total de 6 unităţi de aer condiţionat, 

câte două unităţi în fiecare sală de judecată. 

Pentru a da posibilitatea părţilor şi apărătorilor acestora prezenţi în sala de judecată să 

vizualizeze, în timp real, modul în care sunt consemnate declaraţiile martorilor/inculpaţilor 

audiaţi în timpul şedinţei sau pentru a urmări ordinea de apelare a cauzelor, a fost montat câte 

un televizor în interiorul fiecărei săli de judecată. 
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 Beneficiind de o sponsorizare din partea Lions Club Alba Iulia s-a reuşit amenajarea, la 

parterul instanţei, a unei încăperi special concepută în vederea audierii minorilor, pentru a 

facilita o comunicare cât mai bună între judecător şi minorul supus audierii, dar şi pentru a 

limita cât se poate de mult impactul emoţional negativ pe care îl poate avea asupra minorului 

experienţa ce o resimte în urma participării la asemenea proceduri. Prin amenajarea acestei 

camere s-a urmărit crearea unui spaţiu prietenos şi primitor pentru copiii ce se prezintă la 

instanţă în vederea audierii, în care minorii să se simtă confortabil, în siguranţă, relaxaţi, spaţiu 

care să îi îndemne să comunice liber şi sincer. 

Tot la capitolul amenajărilor efectuate în spaţiile comune ale instanţei, accesibile atât 

justiţiabililor cât şi personalului instanţei, amintim şi lucrările de înlocuire a întregului sistem 

de iluminare existent la parterul instanţei, pe Sala Paşilor Pierduţi şi în sala de judecată nr. 4 

astfel încât vechiul sistem a fost înlocuit cu corpuri de iluminat eficiente energetic, de tip LED.  

S-a reuşit în regie proprie renovarea grupurilor sanitare aflate la etajul 2 al Tribunalului 

Alba iar în prezent se desfăşoară lucrări de renovare şi a grupurilor sanitare aflate la etajul 1 al 

Judecătoriei Alba Iulia. Mici lucrări de reparaţii au fost efectuate şi la sălile de judecată 

numărul 2 şi numărul 4 precum şi la grupul sanitar aflată la parterul clădirii. 

Totodată, pentru a răspunde nevoilor Judecătoriei Alba Iulia de a suplimenta spaţiul 

alocat pentru birourile personalului propriu, în cursul anului 2021, a fost refuncţionalizată, în 

regie proprie, încăperea în care se depozitau dosarelor arhivate, fiind astfel amenajat un nou 

birou în care activează în prezent un număr de 4 grefieri. 

Un alt obiectiv important al echipei manageriale a fost îndeplinit la finele anului 2021, 

fiind achiziţionate sisteme de tip NAS - Network Attached Storage şi switch-uri pentru mărirea 

capacităţii de stocare a datelor, la nivelul Tribunalului Alba şi Judecătoriei Alba Iulia, având în 

vedere volumul crescut de documente ce sunt procesate zilnic în cadrul acestor instanţe şi în 

vederea reconfigurării reţelei de tip LAN. De asemenea, pentru buna funcţionare a instanţei şi 

pentru eficientizarea operaţiunilor de scanare a documentelor depuse în şedinţă au fost 

achiziţionate aparate de scanat. 

Judecătoria Aiud ocupă parterul şi o parte din etajul 1 al clădirii situate pe str. Morii, 

nr. 7-9, Aiud, iar cealaltă parte a etajului 1 este in folosinţa Penitenciarului Aiud. Spaţiul ocupat 

de instanţă este insuficient. Clădirea are regimul de înălţime: subsol parţial + parter + un etaj. 

Prin HG nr. 121/2008 s-a aprobat transmiterea acestui imobil din administrarea Administraţiei 
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Naţionale a Penitenciarelor - Penitenciarul Aiud în administrarea Ministerului Justiţiei - 

Tribunalul Alba, pentru Judecătoria Aiud.  

În fila de buget pe anul 2012 au fost cuprinse fonduri pentru efectuarea expertizei 

tehnice pentru obiectivul „Lucrări de intervenţii şi extindere la sediul Judecătoriei Aiud”, 

expertiză care a fost întocmită şi avizată în şedinţa CTE a Ministerului Justiţiei din 21.11.2012, 

cu avizul nr. 20/2012. Până la finele anului 2021, în filele de buget a Tribunalului Alba, primite 

de la data avizări expertizei tehnice a clădirii judecătoriei, nu au fost repartizate fonduri pentru 

achiziţionarea serviciului de proiectare a lucrărilor de intervenţie la clădirea judecătoriei. 

Întrucât recepția obiectivului „Pavilion Administrativ al Penitenciarului Aiud” a fost respinsă 

de către comisia de recepție, iar utilizarea construcției este interzisă până la finalizarea 

remedierilor, nu s-au putut realiza lucrările de igienizare și amenajare a birourilor ocupate în 

prezent de Penitenciarul Aiud. Prin adresa nr. A119163/PAAB/30.08.2018, Penitenciarul Aiud, 

a solicitat prelungirea duratei de desfăşurare a activităţii personalului economico-administrativ, 

în acest spaţiu, până cel târziu în 31.12.2019. La solicitarea Tribunalului Alba din data de 

10.01.2020 către Penitenciarul Aiud, de estimare a datei privind terminarea lucrărilor la noul 

sediu administrativ și a eliberării spațiului ocupat în sediul Judecătoriei Aiud, acesta ne-a 

comunicat prin adresa nr. A100883/28.01.2020, că termenul cel mai optimist pentru finalizarea 

investiției este 31.12.2020. Până în prezent nu ni s-au comunicat date privind eliberarea 

spațiului ocupat de Penitenciarul Aiud.  

La nivelul Judecătoriei Aiud au fost achiziţionate sisteme de tip NAS - Network 

Attached Storage şi switch-uri pentru mărirea capacităţii de stocare a datelor având în vedere 

volumul crescut de documente ce sunt procesate zilnic în cadrul instanţei şi în vederea 

reconfigurării reţelei de tip LAN. 

Judecătoria Sebeş are regimul de înălţime subsol şi parter cu o suprafaţă construită de 

444 mp, suprafaţa desfăşurată de 772 mp şi un teren aferent în suprafaţă de 720 mp. Spaţiul a 

fost dat în folosinţă în anul 1996, moment de la care nu s-au mai efectuat lucrări de igienizare, 

iar la ora actuală nu mai răspunde cerinţelor impuse de reforma sistemului judiciar în acord cu 

cerinţele Uniunii Europene.  

Pentru ca Judecătoria Sebeș să își desfășoare activitatea în condiții corespunzătoare este 

necesară efectuarea unor lucrări de reparații capitale şi mansardare a sediului instanţei. 

În acest sens, conducerea Curţii de Apel Alba Iulia a demarat procedurile în vederea 

mansardării clădirii, astfel că la sfârşitul anului 2021 a fost încheiat contractul pentru efectuarea 
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expertizei tehnice în vederea proiectării şi realizării „Lucrărilor de intervenții (RK, Consolidări, 

Reabilitări termine, Monitorizări) și mansardare la sediul Judecătoriei Sebeș” şi Audit 

energetic, Raportul de audit energetic şi Certificat energetic la sediul Judecătoriei Sebeş. 

Expertiza a fost avizată de Consiliul Tehnico-Economic din cadrul Ministerului Justiţiei cu 

„Avizul nr. 85 din 23.12.2021”. 

Dată fiind starea avansată de degradare a acoperişului clădirii unde funcţionează 

Judecătoria Sebeş care avea elemente de lemnărie putrede la anumite îmbinări şi permitea ca 

apa din precipitaţii să se infiltreze, determinând umezirea pereţilor şi a tavanului clădirii, pentru 

conservarea clădirii în toamna anului 2021 au fost efectuate lucrări de reparaţii la acoperiş, 

respectiv de înlocuire parţială a învelitorii de ţiglă tip solzi, de înlocuire parţială dolii tablă 

zincată şi s-a procedat la curăţarea elementelor ornamentale din aluminiu. 

Totodată, s-au renovat grupurile sanitare destinate personalului instanţei, a fost montată 

pardoseală de tip gresie în patru holuri şi în biroul de asistenţă judiciară şi s-a procedat la 

igienizarea unui birou de la subsolul clădirii, iar în prezent se efectuează lucrări de 

compartimentare şi amenajare a unui spaţiu pentru audierea minorilor. 

 De asemenea, s-a reuşit instalarea unui sistem de supraveghere video interior şi 

exterior, urmărindu-se eliminarea vulnerabilităţilor privind paza sediului instanţei, identificate 

împreună cu Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Alba.  

La Judecătoria Sebeş a fost montată şi o poartă detectare metale utilizată la efectuarea 

controlului fiecărei persoane ce intră în clădirea Judecătoriei Sebeş precum şi un grup 

electrogen de 30 KVA automat. 

În cursul anului 2021, instanţa a fost dotată cu aparate de aer condiţionat ce au fost 

montate atât în sala de şedinţă cât şi în birourile utilizate de personalul instanţei, precum şi cu 

mobilier şi aparatură nouă de birou.  

Judecătoria Blaj funcţionează într-o clădire nouă, începând cu anul 2011, când a fost 

semnat Procesul-verbal de recepţie finală pentru lucrarea „Reabilitare şi extindere a sediului 

Judecătoriei Blaj”, ce a fost finanţată de Ministerul Justiţiei din fonduri de la Banca Mondială. 

Tot în anul 2011, Judecătoria Blaj a fost dotată cu mobilier achiziţionat de către Ministerul 

Justiţiei, din fonduri de la Banca Mondială, prin Direcţia de Implementare a Proiectelor 

Finanţate din Împrumuturi Externe. Construcţia, executată cu respectarea tuturor cerinţelor de 

calitate privind rezistenţa şi stabilitatea, siguranţa în exploatare şi protecţia civilă, igiena şi 

sănătatea oamenilor, siguranţa la foc, izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie, 
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protecţia împotriva zgomotului, asigură spaţiul necesar, fluxurile şi celelalte cerinţele ce se 

impun, pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii de justiţie. 

Întrucât clădirea în care funcţionează Judecătoria Blaj este construită la etajul superior 

pe structură de lemn au apărut fisuri în birourile aflate la mansardă, iar la subsol au apărut 

infiltraţii care au distrus tencuiala a fost nevoie de efectuarea unor reparaţii. Astfel, a fost 

refăcută tencuială decorativă, au fost reparate fisurile la pereţi şi tavane de la birourile 

mansardă, s-au executat zugrăveli lavabile la aceste birouri, tencuieli anti igrasie la subsol – 

boxe deţinuţi, s-a turnat şapă autonivelantă la biroul registratură şi s-a refăcut pardoseala la 

biroul grefierului şef, s-a montat parchet laminat de trafic intens.  

Pentru igienizarea birourilor din cadrul Judecătoriei Blaj au fost achiziţionate 

materialele necesare efectuării, în regie proprie, a unor reparaţii curente la ferestrele clădirii şi 

zugrăvelile necesare în restul imobilului.  

 Judecătoria Câmpeni funcţionează într-o clădire nouă dată în folosinţă în anul 2011. 

Suprafaţa desfăşurată construită este de 3047 mp, iar suprafaţa desfăşurată utilă de 2575 mp. 

Clădirea îndeplineşte toate cerinţele esenţiale stabilite prin Legea 10/1995 - Legea calităţii în 

construcţii, respectiv rezistenţă şi stabilitate, securitate la incendiu, igiena, sănătate şi mediu, 

siguranţă în exploatare, protecţia împotriva zgomotului, economie de energie şi izolare termică, 

de asemenea asigură spaţiul necesar, fluxuri separate şi un microclimat optim pentru 

desfăşurarea actului de justiţie. 

Referitor la fondurile alocate prin buget, în anul 2021, precizăm că acestea au fost 

utilizate în proporție de 99,31%.  

Indicatorii privind execuţia bugetară pe anul 2021 sunt prezentaţi în tabelul de mai jos: 

Denumirea indicatorilor 

Buget definitiv 

aprobat 2021 

Mii lei 

Plati la data de 

31.12.2021 

Mii lei 

Grad execuţie 

bugetara % 

Cheltuieli de personal  43.919 43.709 99,52 

Bunuri si servicii  1.103 1.050 95,19 

Reparaţii curente 247 247 100 

Active nefinanciare  

 investiții și dotări 
173 165 95,38 

Cheltuieli handicap şi despăgubiri civile 1.541 1.488 96,56 

Alte servicii publice generale ale statului – 

onorarii, traduceri, expertize 
2.028 2.016 99,41 

TOTAL BUGET 2021 49.011 48.675 99,31 
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CAPITOLUL VI 

Concluzii. Propunerile instanţelor în vederea îmbunătăţirii activităţii 

 

Din analiza indicatorilor statistici și de performanță relevanți, examinaţi în capitolele 

ce preced, rezultă că la nivelul Tribunalului Alba, în cursul anului 2021, activitatea judiciară s-

a desfăşurat în conformitate cu exigențele legale şi în condiţiile impuse de contextul 

epidemiologic actual. 

Se constată că este al doilea an consecutiv în care s-a înregistrat, la nivelul 

Tribunalului Alba, o uşoară creştere a volumului de activitate, în condiţiile în care schema de 

judecători s-a redus în mod semnificativ, atât prin pensionarea unui număr mare de judecători 

în cursul anului 2021 cât şi prin promovarea unor judecători la Curtea de Apel Alba Iulia, 

instanţa funcţionând, în prezent, cu un deficit de 13 judecători. 

Chiar şi în aceste condiţii, indicatorul vizând redactarea în termen a hotărârilor 

judecătoreşti pronunţate ne obligă să monitorizăm în continuare şi să luăm măsuri concrete 

pentru îmbunătăţirea performanţei la acest capitol, deoarece un act de justiţie de calitate este în 

mod direct legat de durata de soluţionare a cauzelor, căreia i se subsumează şi durata 

redactărilor hotărârilor judecătoreşti.  

Chiar dacă aceste întârzieri sunt, în primul rând, o consecinţă a numărului insuficient 

de judecători raportat la numărul de dosare, totuşi, dincolo de remediul evident şi deja arătat, 

al ocupării schemei de personal, este necesar să fie purtat un dialog cu judecătorii care au 

întârzierii semnificative şi neaccidentale în redactarea hotărârilor, în vederea identificării 

problemelor specifice fiecăruia, care cauzează aceste întârzieri şi, în măsura în care acest lucru 

este posibil, găsite, de comun acord, cele mai potrivite soluţii. De asemenea, la nivelul tuturor 

instanţelor se impune întocmirea unor planuri de motivare pentru hotărârile judecătoreşti al 

căror termen de motivare este depăşit cu mai mult de 90 zile.  

În vederea îmbunătăţirii celorlalţi indicatori de eficienţă, cu referire mai ales la 

operativitatea în soluţionarea cauzelor şi diminuarea stocului de dosare, analizând în concret 

fişelor dosarelor mai vechi de 1 an pe rolul Tribunalului Alba si judecătoriilor din 

circumscripție, respectiv a rapoartelor de control efectuate la nivelul instanţelor în luna martie 

2021 rezultă că principalele cauze sunt:  

 încuviinţarea cu prea multă uşurinţă a cererilor de amânare a pricinii;  
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 lipsa de fermitate a judecătorilor în sancţionarea comportamentelor culpabile 

ale părţilor, avocaţilor, martorilor, experţilor şi interpreţilor;  

 insuficienta cunoaştere a materialului dosarului, administrarea unor probe 

inutile, nerespectarea, în cauzele civile, a termenului de administrare a probatoriului;  

 necenzurarea obiectivelor şi a obiecţiunilor la expertize, propuse de părţi. 

Cauzele obiective ale întârzierii, preponderente de altfel, sunt următoarele:  

 complexitatea şi natura unor litigii, ştiut fiind că, de exemplu, cauzele de 

insolvenţă sunt dificile şi comportă o anumită lentoare, la fel şi cauzele penale de crimă 

organizată sau de corupţie implică un număr mare de infracţiuni deduse judecăţii, de părţi şi de 

martori chemaţi în instanţă;  

 exercitarea de către părţi cu rea-credinţă a drepturilor lor procesuale;  

 omisiunea achitării onorariilor experţilor;  

 schimbarea locuinţei fără înştiinţarea autorităţilor judiciare;  

 neprezentarea avocaţilor, cu referire în particular la cauzele penale unde 

asistenţa juridică este obligatorie;  

 neprezentarea martorilor şi a interpreţilor;  

 omisiunea aducerii la îndeplinire în termen util a mandatelor de aducere;  

 efectuarea cu mare întârziere a expertizelor judiciare; 

 comunicarea cu întârziere a răspunsurilor cerute diferitelor instituţii în probleme 

de care depinde soluţionarea dosarelor.  

Deşi la nivelul Tribunalului Alba și judecătoriilor din circumscripție există o evidenţă 

lunară a acestor dosare mai vechi de 1 an, apreciez că măsura nu îşi găseşte eficienţa până 

când nu se vor analiza în amănunt cauzele amânărilor, urmând a fi discutate în şedinţele 

operative cu judecătorii pe secţii, respectiv la nivelul fiecărei judecătorii pentru a se identifica 

soluţii şi măsuri necesare pentru finalizarea cercetării judecătoreşti.  

Această activitate ar trebui desfăşurată de preşedinţii de secţii, în colaborare cu 

preşedintele şi vicepreşedintele instanţei, iar şedinţele operative s-ar impune a avea loc lunar. 

În cadrul acestor şedinţe, discuţiile purtate au ca scop identificarea soluţiilor necesare, cu 

fixarea unor termene la care să fie reluată analiza respectivelor dosare, dacă nu sunt 

soluţionate între timp. În această manieră, se vor putea decela măsuri care se impun a fi luate 

de președintele instanței în conlucrare cu echipa managerială. 
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Întrucât măsura bunei funcţionări a instanţei depinde şi de performanţele acesteia, 

buna pregătire profesională a judecătorilor, dar şi a personalului auxiliar trebuie să fie o 

preocupare permanentă. Deficienţa întâlnită în acest domeniu constă în stabilirea unor teme de 

mică importanţă, altele deja dezbătute sau care nu comportă discuţii. Pentru înlăturarea acestor 

deficienţe este necesar să fie identificate problemele reale de drept ce suscită discuţii şi tocmai 

acestea să fie incluse în planul anual de învăţământ profesional. Prezenţa preşedinţilor de secţii 

atât de la nivelul Tribunalului Alba cât şi de la nivelul Curţii de Apel Alba Iulia la şedinţele de 

învăţământ profesional îşi poate dovedi eficienţa, fiind un factor al unificării practicii. 

Cu impact deosebit asupra credibilităţii actului de justiţie, practica neunitară, fie la 

nivelul aceleiaşi instanţe, fie între instanţele de fond şi cele de control judiciar, afectează 

principiul previzibilităţii, care grevează multe laturi şi direcţii ale societăţii noastre. Practica 

neunitară, în unele situaţii, generează suspiciuni asupra corectitudinii actului de justiţie, chiar 

dacă soluţiile contrare sunt argumentate juridic şi au aparenţă de legalitate, aşa încât naşte 

nemulţumiri pentru toate categoriile de participanţi la proces.  

Pentru remedierea acestei disfuncţii este necesar în principal a se identifica din timp 

apariţia soluţiilor diferite în speţe similare, aşa încât să stopăm propagarea practicii neunitare. 

Este util ca preşedinţii de secţie şi judecătorii cu atribuţii privind analiza practicii instanţelor 

de control judiciar, după identificarea soluţiilor contrare, să se întrunească colectivul secţiei 

respective pentru a dezbate problemele apărute, ce sunt anunţate în prealabil.  

De asemenea, se impune convocarea de ședințe ad-hoc în cadrul secțiilor când se 

constată înregistrarea unor dosare care au obiect similar, repartizate mai multor completuri, 

pentru a se discuta posibilele soluții care pot fi pronunțate pentru a se evita o practică 

neunitară. Fie prin intermediul acestor şedinţe, fie în timpul şedinţelor de învăţământ 

profesional, la care se vor invita preşedinţii de secţie ai Tribunalului Alba respectiv ai Curţii 

de Apel Alba Iulia, trebuie urmărit scopul final şi anume, găsirea soluţiei corecte, astfel ca 

finalitatea demersurilor să se materializeze în unificarea practicii. 

De remarcat că şi în cursul anului 2021 au existat raporturi de bună colaborare cu 

toate instituţiile, în ceea ce priveşte desfășurarea activităților specifice instanţei de judecată, 

printre care amintim unităţile de parchet, DNA, DIICOT, Baroul Alba, Consiliul Judeţean 

Alba.  
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Pentru îmbunătăţirea infrastructurii instanţelor din circumscripţia Tribunalului Alba, pe 

termen scurt ne propunem ca, la nivelul Tribunalului Alba şi Judecătoriei Alba Iulia să 

continuăm în regie proprie, demersurile de renovare şi igienizare a spaţiilor din interiorul 

instanţei, cu obiectiv prioritar înlocuirea tâmplăriei cu geamuri termopan la sălile de judecată 

nr. 2 şi 3. 

Anul acesta se vor împlini 40 de ani de la darea în funcţiune a clădirii în care îşi 

desfăşoară activitatea Tribunalul Alba şi Judecătoria Alba Iulia. Dată fiind vechimea  

instalaţiilor termice şi raportat la faptul că încălzirea întregii clădire se realizează de la centrala 

CET Zona care se află la mai mult de 200 m de sediul instanţei, existând pierderi mari de agent 

termic pe această porțiune de aducţiune, se impune cu celeritate achiziţionarea unei centrale 

termice proprii şi refacerea întregii instalaţii termice din interiorul clădii motivat de faptul că 

ţevile şi elemenţii din fontă a caloriferelor sunt colmatate şi nu permit distribuirea optimă a 

agentului termic.  

La nivelul Judecătoriei Sebeş întrucât la sfârşitul anului 2021 s-a finalizat efectuarea 

expertizei tehnice în vederea proiectării şi realizării „Lucrărilor de intervenții (RK, Consolidări, 

Reabilitări termine, Monitorizări) și mansardare la sediul Judecătoriei Sebeș” şi Audit 

energetic, Raportul de audit energetic şi Certificat energetic la sediul Judecătoriei Sebeş în anul 

2022 se va continua cu etapa a doua care conţine elaborarea studiului de fezabilitate a lucrărilor 

de intervenţie (D.A.L.I.) în conformitate cu prevederile HGR nr. 907/2016. De asemenea se are 

în vedere în limita fondurilor disponibile amenajarea unei rampe pentru accesului la sala de 

judecată a persoanelor cu dizabilităţi, montarea unei copertine care să protejeze grupul 

electrogen împotriva intemperiilor, înlocuirea tâmplăriei actuale cu tâmplărie PVC cu geamuri 

termopan. 

În ceea ce priveşte Judecătoria Aiud, astfel cum am expus în precedent, deşi a fost 

efectuată expertiza tehnică pentru obiectivul „Lucrări de intervenţii şi extindere la sediul 

Judecătoriei Aiud”, expertiză care a fost întocmită şi avizată în şedinţa CTE a Ministerului 

Justiţiei din 21.11.2012, cu avizul nr. 20/2012, până la finele anului 2021, în filele de buget a 

Tribunalului Alba, nu au fost repartizate fonduri pentru achiziţionarea serviciului de proiectare 

a lucrări de intervenţie la clădirea judecătoriei. În bugetul pe anul 2022 pentru Judecătoria Aiud 

s-au prevăzut fonduri pentru achiziţionarea serviciului de proiectare a lucrărilor de intervenţie 

la clădirea judecătoriei, motiv pentru care apreciem că sunt create premisele pentru efectuarea 

în cursul anului 2022 a achiziție serviciilor de proiectare ET + AE+ SF. 
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De asemenea ne propunem instalarea unui sistem de supraveghere video interior şi 

exterior pentru eliminarea vulnerabilităţilor privind paza sediului Judecătoriei Aiud, astfel cum 

acestea au fost identificate împreună cu Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Alba. Se impune 

efectuarea unor lucrări de igienizare la sediul Judecătoriei Aiud, cel puţin în partea clădirii care 

va fi eliberată de către Penitenciarul Aiud.  

Pentru conservarea şi buna administrare a sediului Judecătoriei Câmpeni se impune ca 

în cursul anului 2022 să fie efectuate mici reparaţii pe "Sala paşilor pierduţi" şi igienizarea 

birourilor prin executarea de zugrăveli lavabile în regie proprie. 

Infrastructura informatică ocupă un loc important în dezvoltarea şi asigurarea unui 

serviciu public de calitate. Nevoia de echipamente fiabile, organizate corespunzător şi care să 

fie menţinute cu costuri cât mai mici în exploatare constituie o preocupare constantă a echipei 

manageriale a Tribunalului Alba. Manifestăm o preocupare continuă pentru dezvoltarea 

sistemelor IT prin înlocuirea echipamentelor vechi care sunt uzate atât din punct de vedere 

moral cât şi fizic, fapt pentru care de cele mai multe ori nu se justifică din perspectiva cost –

beneficiu repararea acestora. La acest moment se resimte la nivelul tuturor instanţelor din 

circumscripţia Tribunalului Alba nevoia de achiziţionare a unor staţii de lucru care să 

corespundă din punct de vedere tehnic cu cerinţele actuale atât a sistemului Ecris cât şi a 

programelor informatice pe care le uzitează personalul instanţelor în activitatea curentă.  

În finalul prezentului raport doresc să mulţumesc pentru sprijinul constant de care 

Tribunalul Alba şi judecătoriile arondate au beneficiat din partea conducerii Curţii de Apel 

Alba Iulia, sprijin manifestat în concret prin delegarea unor judecători şi grefieri la Tribunalul 

Alba şi instanţele din circumscripţia Tribunalului Alba, respectiv prin asigurarea resurselor 

financiare necesare desfăşurării activităţii curente şi îmbunătăţirea condiţiilor desfăşurării 

activităţii actului de justiţie, atât pentru justiţiabili cât şi pentru personalul propriu.  

 

 

Preşedintele Tribunalului Alba 

Judecător, 

SÎRBU FLORIN 

 


