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definitive într-un număr de 33 cauze privind un număr de 99  inculpați  (hotărâri definitive într-un număr 

de 38  cauze privind un număr de 118  inculpați în 2015). 

 

4.2.4 SERVICIUL TERITORIAL CLUJ 

4.3.4.1 Activitatea de urmărire penală 

 

În anul 2016, numărul cauzelor de soluţionat a fost de 1.593 cauze, din care 1.016 nou înregistrate în 
perioada de referință, față de 1.352 cauze în 2015, din care 805 nou înregistrate în 2015. Se constată astfel 

că în 2016 cauzele de soluționat au înregistrat o creştere, cu 17,83 % și o creștere cu26,21 % privind  cauze 

nou înregistrate, față de anul 2015.  

 
În cadrul serviciului, în 2016 au activat în medie 16 procurori, de unde rezultă o medie a dosarelor de 

soluționat per procuror de 99,56 față de 84,5 în 2015.  

 
În ceea ce priveşte situaţia cauzelor soluţionate, în cursul anului 2016 au fost soluționate 572 cauze față de 

514 cauze în cursul anului 2015, respectiv un plus de 58 cauze, reprezentând o creștere cu11,28 % față de 

anul 2015.  
 

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului 2015 rezultă că 

media dosarelor soluționate per procuror  este 35,8 cauze în 2016, față de 32,12 cauze per procuror în 2015, 

reprezentând o creştere cu 11,46 % în 2016. 
 

În cursului anului 2016 într-un număr de 572  cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de 514  cauze în 

anul 2015, reprezentând o creștere cu11,28 %,  iar un număr de 211 cauze au fost declinate sau reunite, 
față de 261 cauze declinate sau reunite în cursul anului 2015, ceea ce reprezintă o scădere cu 19,16% față 

de anul 2015. 

 
În anul 2016, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de 892 persoane comparativ 

cu anul 2015, când au fost cercetate 732 persoane,  ceea ce reprezintă o creștere cu21,86%. 

 

Numărul de cauze rămase nesoluţionate la finele anului 2016 a crescut de la 577 cauze la finele anului 2015 
la 810 cauze, reprezentând o creștere cu40,38 % și o medie de 44 cauze rămase de soluționat per procuror. 

 

În 2016, ponderea cauzelor rămase nesoluționate (810), din totalul cauzelor de soluționat (1593), este de 
50,85 % față de anul 2015, când a fost de  42,68 %, ceea ce reprezintă o creștere cu8,17 %. 

 

Prin rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de 187 (din care 108 

rechizitorii şi 79 acorduri)  cauze față de 76 (din care 58 rechizitorii şi 18 acorduri) cauze în anul 2015 (cu 
146 % mai multe), cu 404 inculpați trimiși în judecată, față de 196  inculpaţi trimiși în judecată în 2015 

(creștere cu 106,12 %) dintre care 75 inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de 48 inculpați 

arestați preventiv în anul 2015 (creștere cu 56,25 %). 
 

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate în cursul anului 

2016, la nivelul serviciului a fost de 104.738.564 lei comparativ cu anul 2015, când  a fost de 19.995567 

lei (creștere cu 523,8%). 

 

4.3.4.2 Activitatea judiciară 

 
În cursul anului 2016, la nivelul Serviciului Teritorial Cluj au fost înregistrate soluții de achitare în 3 cauze 

privind un număr de 8 inculpați în stare de libertate, față de 7 cauze în anul 2015 privind un număr de 18 

inculpați din care 10 arestați preventiv. 
 

Din cei 8 inculpați, un număr de 5 inculpați au fost achitați în temeiul art.16 lit. a C.p.p, 2 inculpați au fost 

achitați în temeiul art.16 lit. b C.p.p și 1 inculpat a fost achitat în temeiul art.16 lit. c C.p.p.  
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În cursul anului 2016, la nivelul Serviciului teritorial Cluj, au participat în ședințe de judecată (la judecarea 

în fond, apel şi contestații) un număr de 5 procurori (2 procurori din cadrul D.I.I.C.O.T – S.T. Cluj și câte 

1 procuror din cadrul celor trei birouri)  din totalul de 16 (față de 5 procurori din totalul de 16 în cursul 

anului 2015).  
 

Astfel, aceștia au participat în 1.727 cauze penale și civile (față de 1.536 de cauze penale și civile în 2015), 

fiind formulate concluzii în fond, apel şi contestații, într-un număr de 1.034 cauze penale și 4 cauze civile 
(819 cauze penale şi 2 cauze civile în 2015) şi au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr 

de  716 hotărâri (536 de hotărâri în 2015). 

 

S-a declarat un număr de 57 căi de atac (apeluri, contestații şi recurs în casație) față de 55 de căi de atac în 
2015. 

 

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de 50 cai de atac, fiind admise 20 și 30 respinse (față 
de 66 căi de atac, admise 37 şi respinse 29 în 2015). 

 

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Cluj au întocmit rechizitorii, prin care au fost 
investite instanțele de judecată din județele  Cluj, Bistrița Maramureș, Sălaj, în anul 2016 au fost pronunțate 

hotărâri definitive într-un număr de 141  cauze privind un număr de 220 inculpați (hotărâri definitive într-

un număr de 89 cauze privind un număr de 219  inculpați în 2015). 

 

4.2.5 SERVICIUL TERITORIAL CONSTANŢA 

4.2.5.1 Activitatea de urmărire penală 

 
În anul 2016, numărul cauzelor de soluţionat a fost de 2.228 cauze, din care 977 nou înregistrate în perioada 

de referință, față de 2.260 cauze în 2015, din care 1.307 nou înregistrate în 2015. Se constată astfel că în 

2016 cauzele de soluționat au înregistrat scăderi cu 1,42% și 25,25% privind  cauze nou înregistrate, față 
de anul 2015.  

  

La nivelul Serviciului Teritorial Constanța, în 2016 au activat în medie 10 procurori de unde rezultă o medie 

a dosarelor de soluționat per procuror de 226 în 2015 față de 223 în 2016.  
 

În ceea ce priveşte situaţia cauzelor soluţionate, în cursul anului 2016 au fost soluționate 900 cauze față de 

1.009 cauze în cursul anului 2015, respectiv o scădere cu 109 cauze, reprezentând o scădere cu 10,80% 
față de anul 2015.  

 

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului 2015, rezultă că 

media dosarelor soluționate per procuror este 86 cauze în 2016, față de 101 cauze per procuror în 2015, 
reprezentând o scădere cu 14,85 % în 2016. 

 

În cursul anului 2016 într-un număr de 570 cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de 538 cauze în anul 
2015, reprezentând o creștere cu 5,95%,  iar un număr de 289 cauze au fost declinate sau reunite, față de 

471 cauze declinate sau reunite în cursul anului 2015, ceea ce reprezintă o scădere cu 38,64% față de anul 

2015. 
 

În anul 2016, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de 921 persoane comparativ 

cu anul 2015, când au fost cercetate 844 persoane,  ceea ce reprezintă o creștere cu9,12%. 

 
Numărul de cauze rămase nesoluţionate la finele anului 2016 a crescut de la 1.251 cauze la finele anului 

2015 la 1.369 cauze la finele anului 2016, reprezentând o creștere cu9,43% și o medie de 137 cauze rămase 

de soluționat per procuror. 
 

În 2016, ponderea cauzelor rămase nesoluționate (1.369), din totalul cauzelor de soluționat (2.228), este de 

61%  față de anul 2015, când a fost de  55 %, ceea ce reprezintă o scădere  cu  6%. 
 


