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Bilanțul Curții de Apel Cluj pentru anul 2022 – datele statistice dovedesc o activitate 

performantă a instanței, pe fondul creșterii semnificative a dosarelor, în contextul unei 
crize de personal fără precedent 

 
 

Azi, 9 martie 2023, Curtea de Apel Cluj prezintă Adunării Generale a judecătorilor 
bilanțul de activitate aferent anului 2022, împreuna cu indicatorii înregistrați de toate  
instanțele de pe raza curții. 

Analiza acestor date arată că, per ansamblu,  acestea au rămas performante, în ciuda 
provocărilor generate de creșterea numărului de cauze nou intrate, de cel mai grav deficit de 
judecători din ultimii ani si de presiunile constante la care este supus sistemul judiciar. 

 
Cea mai importantă problemă cu care s-au confruntat instanțele de judecată în 2022 

a fost aceea a creșterii deficitului de judecători.  
Astfel, la finalul anului 2022, la nivelul Curții de Apel Cluj şi al instanțelor din raza sa 

de activitate erau vacante 58 de posturi de judecători, deficit vădit faţă de 01.01.2019, când 
erau doar 10 posturi vacante la nivelul întregii jurisdicții a Curții. 

Deficitul de judecători este în creștere alarmantă: la finalul anului 2020 erau 30 de 
posturi vacante, iar la finalul anului 2021 se înregistrau 40 de posturi vacante. 

În cadrul Curții de Apel Cluj, ca instanță de sine stătătoare, în anul 2022 şi-au 
desfășurat activitatea un număr de 56 judecători, un record negativ faţă de anul 2021, când 
au activat în cadrul Curții 59 de judecători, respectiv faţă anul 2020, când au fost în activitate 
61 de judecători. 

 
În ciuda dificultăților generate de creșterea de la an la an a posturilor vacante, Curtea 

de Apel Cluj s-a încadrat, şi în 2022, în gradul de performanță “foarte eficient”, calificativ 
care a fost obținut în mod constant, începând cu anul 2015.  

 
Activitatea intensă a judecătorilor este demonstrată de creșterea semnificativă a 

dosarelor nou intrate pe rolul Curţii de Apel Cluj, care în anul 2022 a ajuns la 10.600, ceea ce 
înseamnă un număr cu 600 mai mare, prin raportare la anul 2021, şi cu 2.400 mai mare, prin 
raportare la anul 2020. 

 
Deși semnificativ mai puţini numeric, în anul 2022 judecătorii Curții au soluționat 

10.671 dosare, cu 1.292 dosare mai mult decât în anul 2021 (când au fost soluționate 9.379 



dosare) şi cu 2.421 dosare mai mult decât în anul 2020 (când au fost soluționate 8.250 
dosare). 

Efortul suplimentar depus de judecători este reflectat şi de operativitatea înregistrată 
la nivelul instanței în anul 2022, aceasta fiind în creștere faţă de anul anterior, în ciuda unui 
volum mai mare de dosare, coroborate cu accentuarea deficitului de judecători. 

 
Aceasta stare de lucruri demonstrează, o dată în plus, ca judecătorii Curții de Apel 

Cluj nu au permis, în ciuda efortului suplimentar la care au fost supuși, să le fie afectate 
performanțele şi responsabilitățile faţă de cetățean şi  faţă de actul de justiție. 

 
 
Prezentare extinsă 
 
Anul 2022 a fost un an în care justiția s-a confruntat cu una dintre cele mai grave 

crize de resurse umane din ultimii 20 de ani. 
 

Creșterea numărului de dosare înregistrată în anul 2021 a continuat şi în anul 2022, 
în ritm accelerat, fiind înregistrat la final de an 2022 un număr de dosare cu 2.400 mai mare 
decât la finele anului 2020. 

 
Volumul crescut de dosare a fost gestionat de un număr, de la an la an, tot mai redus 

de judecători, ieșirile accelerate şi masive din sistem conducând la cea mai gravă criză de 
resurse umane din justiție din ultimii 20 de ani. 

 
Cu toate aceste neajunsuri și provocări, datele statistice aferente activității anului 

2022 dovedesc că, în ciuda numeroaselor şi serioaselor dificultăți, activitatea instanțelor din 
raza Curții de Apel Cluj a rămas una performantă. 

 
În anul 2022 s-a dublat ritmul de creștere înregistrat în anul 2021, în ceea ce privește 

numărul de dosare nou intrate. Astfel, dacă în anul 2021, numărul de dosare nou intrate s-a 
ridicat la 140.000 (cu 7.000 dosare mai mult decât în anul precedent), în anul 2022 cauzele 
nou intrate au crescut cu 13.000, ajungând la numărul de 153.000 dosare. 

 
Ca volum total de activitate, în anul 2022 instanțele de pe raza Curții de Apel Cluj au 

avut de gestionat un număr de 214.097 dosare, cu 9.561 dosare în plus faţă de anul 2021, şi 
cu 17.046 dosare în plus faţă de anul 2020. 
 

În concret, la nivelul judecătoriilor din aria Curții de Apel Cluj, numărul cauzelor nou 
intrate în 2022 a fost cu 11.097 dosare mai mare decât în anul 2021. Acest număr reprezintă 
aproximativ 85% din creșterea înregistrată la nivelul tuturor instanțelor din raza Curții de 
Apel Cluj.  

 
Judecătoriile mici din raza Curții de Apel Cluj s-au confruntat şi se confruntă în mod 

constant cu o încărcătură excesivă şi în continuă creștere a volumului de muncă, precum şi 
cu o criză permanentă de resurse umane. Spre exemplu, volumul de activitate cu care s-au 
confruntat în anul 2022 judecătorii de la Judecătoriile Sighetu Marmației, Beclean, Năsăud, 
Târgu Lăpuș, Turda, Șimleu Silvaniei, Baia Mare, Jibou şi Vișeu de Sus, a determinat pentru 



aceștia o încărcătură situată peste încărcătura medie înregistrată la nivel național, numărul 
de dosare fiind pentru unii dintre ei şi cu 600 mai mare decât numărul înregistrat ca medie la 
nivel național. 

 
Între acestea, Judecătoria Sighetu Marmației se situează pe locul 5 în ierarhia celor 

mai încărcate instanţe din țară ca volum de activitate raportat la numărul de judecători. 
 
Eforturile judecătorilor care şi-au desfășurat activitatea în cadrul instanțelor din raza 

Curții de Apel Cluj în anul 2022 transpare şi din evoluția încărcăturii medie, aceasta crescând 
sistematic de la 776 dosare în anul 2020, la 825 dosare în anul 2021 şi la 922 dosare în anul 
2022. 

 
 
Din punct de vedere administrativ, o preocupare şi totodată o realizare importantă a 

activității conducerii Curții de Apel Cluj a fost finalizarea primei etape din proiectul „Reparații 
capitale și modernizare Palatul de Justiție Cluj, situat în mun. Cluj-Napoca, P-ța Ștefan cel 
Mare nr. 1, jud. Cluj”. 

 
Această primă etapă a constat în finalizarea unor lucrări complexe, respectiv a 

expertizei tehnică construcții și evaluare instalații în vederea reamenajării 
funcționale/modernizare și creșterea eficienței energetice și studii/expertize de specialitate, 
precum şi a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), inclusiv documentații 
pentru obținerea avizelor solicitate prin Certificatele de Urbanism, ambele pentru Palatul de 
Justiție Cluj. 

Contractul încheiat cu acest obiect a fost executat în cursul anului trecut, lucrarea 
fiind avizata de Comisia Tehnica din Ministerul Justiției în decembrie 2022.  

Faţă de situația actuală, scopul final este execuția de lucrări de intervenții, astfel încât 
să se obțină o consolidare integrală a clădirii, conform normativelor şi legislaţiei în vigoare, o 
reamenajare și o funcționalitate pentru desfășurarea de activităților de justiție, 
reorganizarea fluxurilor de circulație: public, magistrați şi arestați, să se respecte normele în 
vigoare şi să se asigure condiţii de acces pentru persoanele cu diverse dizabilități 
(locomotorii, vizuale, auditive, etc). De asemenea, este necesară realizarea tuturor măsurilor 
de siguranță la incendiu, pentru întreg ansamblul. 

Din punct de vedere energetic şi al sustenabilității, se impune să fie luate măsuri de 
reducere a consumului de energie. 

Totodată este necesară readucerea clădirii la forma şi volumetria inițiale, 
recuperarea imaginii originale, având în vedere faptul că ansamblul a fost construit între anii 
1900-1902 şi reprezintă o etapă deosebit de importantă a patrimoniului arhitectural istoric al 
orașului. 

În urma implementării acestor planuri de modernizare, indicatorii urbanistici existenți 
vor fi modificați, inclusiv suprafața construită, POT și CUT. Valoarea totală a investiției se 
ridică la 523.330.543,87 lei, iar devizul general a fost actualizat și va fi transmis Consiliului 
Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe pentru aprobare. 

Renovarea Palatului de Justiție din Cluj-Napoca este o etapă importantă în 
dezvoltarea sistemului judiciar din România și va contribui la creșterea eficienței și 
transparenței activității instanțelor de judecată. Implementarea acestor planuri va 



îmbunătăți semnificativ condițiile de lucru pentru personalul judiciar și va asigura un mediu 
sigur și modern pentru toți cei implicați în procesele judiciare. 

 
Mai multe date statistice despre activitatea instanțelor din raza Curții de Apel Cluj în 

anul 2022 se regăsesc în bilanțul integral, ce este publicat la următoarea adresă: 
https://www.curteadeapelcluj.ro/index.php/informatii-publice/statistica.html  
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