
1 
 
 

CAPITOLUL 1 

STAREA JUDECĂTORIEI CÂMPULUNG ÎN ANUL 2014  

 

I.1  Activitatea Judecătoriei Câmpulung în anul 2014 
 
I.1.1 Volumul de activitate al instanţei (Va)  

În perioada de referinţă la nivelul instanţei, conform evidenţelor Ecris au funcţionat un 
număr de 11 judecători de la începutul anului şi până la data de 14 iulie 2014 (cu menţiunea că dintre 
aceştia, un judecător, fiind desemnat să facă parte din comisia de evaluare la Penitenciarul Colibaşi şi IPJ Argeş – 
Centrul de reţinere şi arestare preventivă constituite  în cond.prev.de art.2 din HG 836/2013 nu a participat în 
şedinţa de judecată în perioada 01 ianuarie 2014 –20 februarie 2014, deşi degrevarea sa de activitatea de judecător 
nu a fost reţinută expres  în conţinutul dispoziţiei nr.146 din 16.12.2013 a Preşedintelui Curţii de Apel Piteşti,), 
10 judecători începând cu data de 15 iulie 2014 ca urmare a delegării unui judecător la Penitenciarul 
Colibaşi prin Decizianr.72 din 23 iunie 2014 a Preşedintelui Curţii de Apel Piteşti,  9 judecători 
începând 11 septembrie 2014 ca urmare a intrării in concediu medical şi ulterior transferarea 
aceluiaşi judecător la o altă instanţă prin Decizia Secţiei pentru judecători nr.947 din 16 septembrie 
2014, 8 judecători începând cu data de 11 octombrie 2014 ca urmare a intrării in concediu medical 
a unui alt judecător şi ulterior pensionarea acestuia prin Decretul nr.622 din 14 octombrie 2014, cu 
menţiunea că, acestuia din urmă, fiind desemnat conducător al biroului de informare şi relaţii 
publice i-a fost reţinut beneficiul prev.de art.78 al.1 din HCSM nr.387/2005,  

 
Precizări terminologice:   
Volumul de activitate ca indice statistic reprezintă  numărul total al dosarelor de soluţionat şi  
rezultă din însumarea stocului iniţial (Si) cu numărul cauzelor înregistrate în perioada de 
raportare(I)                                

Va=Si+I =1.585 +4.843=6.428 
Va=6.428 dosare de soluţionat 

 
Având în vedere faptul că în anul 2013 volumul de activitate a fost de 6552 dosare, un 

volum de activitate de 6428 dosare în anul 2014,  corespunde unei scăderi aparente  de 1,9% în 
anul 2014 faţă de anul 2013, deşi numărul de dosare a fost mai mare prin raportare la numărul de 
dosare intrate.  

Aşadar în cursul anului 2014 volumul de activitate a fost de 6428 dosare, diferenţiat pe 
materii astfel: 428 dosare în materie penal  (cu o pondere de 6,7% din volum) respectiv 6000 dosare 
în materie non-penal (cu o pondere de 93,34% din volum), între acestea din urmă, fiind identificate 
4853 dosare în materie civilă (75,5%), un număr de 729 dosare în materie minori şi familie (11,3%) 
şi 418 litigii cu profesionistii (6,5%) mai putin cu 124 dosare decât în anul 2013 

VOLUM DE ACTIVITATE 2014,  
INSTANTA
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 Stocul iniţial la data de 01.01.2014, (Si) 
Anul 2014 a debutat cu un stoc iniţial de 1.585 dosare, diferenţiat pe materii astfel: 126 

dosare în materie penal  (cu o pondere de 7,9% din stocul iniţial) respectiv  1.459 dosare în materie 
non-penal (cu o pondere de 92.1% din stocul iniţial),  din care 1.068 dosare civile (67,4%), 222 dosare 
minori şi familie (14,0%) şi 169 litigii cu profesionistii (10,7%)  

Din stocul iniţial, un număr de 13 dosare figurau suspendate, diferenţiat pe materii astfel: 0 
dosare în materie penal  respectiv  13 dosare în materie non-penal. 

Din punct de vedere grafic situaţia stocului iniţial la data de 01.01.2014 respectiv dinamica 
stocului trimestrial în perioada 2012 – 2014 se prezintă astfel 

STOC INITIAL 01.01.2014,  INSTANTA 

 

DINAMICA STOC TRIMESTRIAL2012-2014,  

 
 
Observaţie  Potrivit datelor prezentate, apare ca evident faptul că începând cu anul 2014 deşi în uşoară 

creştere pe segmentul 2014,T01, stocul lunar este vizibil în scădere prin comparaţie cu perioade 
anteriore similare atingând la sfârşitul perioadei de referinţă un minim istoric în limita a 1.548 
dosare, mai exact cu  37 dosare  mai puţin decât în anul 2013, în condiţiile unei creşteri 
semnificative a numărului de dosare intrate ( a se vedea în acest sens si graficul. Corespunzător 
secţiunii ”dosare intrate”) Important de subliniat în acest context este faptul că, între acestea  o 
pondere semnificativă o reprezintă în stocul iniţial dosarele având documente de tip final neînchise 
la data de 31.12.2013  situaţie asimilată unei erori de operare 
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 Dosare intrate  în perioada de referinţă (I) 
Pe parcursul anului 2014 s-a înregistrat un număr de 4.843 dosare diferenţiat pe materii 

astfel: 302 dosare în materie penal  (cu o pondere de 6,2% din total înregistrate) respectiv 4.541 dosare 
în materie non-penal (cu o pondere de 93.8% din total înregistrate), din care: 3785 dosare civile 
(78,2%), 507 dosare minori şi familie (10,5%) şi 248 litigii cu profesionistii (5,1%) , mai mult cu 38 
dosare decât în anul 2013 

 
Din punct de vedere grafic situaţia dosarelor intrate în anul 2014 respectiv dinamica 

dosarelor intrate în perioada 2012 – 2014 se prezintă astfel 

DOSARE INTRATE 2014,  INSTANTA 

 

INAMICA DOSARE INTRATE  2012-2014 

 

 
Observaţie   Potrivit datelor prezentate, apare ca evident faptul că în anul 2014 numărul dosarelor înregistrate 

este sensibil mai mare prin comparaţie cu anii precedenţi, creşterea (s.n. cu 38 dosare mai mult 
dosare în 2014 decât în anul 2013) fiind semnificativă  pe segmentele 2014,T03 respectiv 
2014,T04, la un număr de 367 respectiv 664 dosare în perspectiva modificărilor intervenite prin 
disp.art.1601 din Legea nr.138/15.10.2005 în ceea ce priveşte dosarele având ca obiect  
”încuviinţare executare silită”        

 
I.1.2 Încărcătura pe judecător   

Aşa cum am arătat în secţiunea precedentă, în perioada de referinţă la nivelul instanţei, 
conform evidenţelor Ecris au funcţionat un număr de 8 - 11 judecători, altfel spus un număr 
mediu de  9,75 judecători dintr-o schemă de 12 judecători distribuiţi mai întâi în  completuri  
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configurate la începutul anului astfel:11 completuri  de tip Cx civil, 11 completuri de tip Cx penal, 11 
completuri de tip Cx incuviintări CC, respectiv 5 completuri de tip Cx cerere in anulare şi un complet 
specializat denumit C asociaţii şi fundaţii la care s-au adăugat la data de 01 februarie 2014 odată cu 
intrarea în vigoare a Noului Cod penal şi Noului Cod de procedură penală, 11 completuri de Cx 
cameră preliminară, 2 completuri de drepturi şi libertăţi purtând denumirea C* şi  C**, un complet C 
drepturi şi libertăţi urgenţe. 

Din nevoia organizării activităţii instanţei în perioada vacanţei judecătoreşti la nivelul 
instanţei au mai fost configurate în condiţiile art.159 al.3 şi art.160 din HCSM nr.387/2005 un 
număr de 2 completuri de tip Cx vacanţă civil, respectiv 2 completuri de tip Cx vacanţă încuviinţare CC 
pentru perioada 14 iulie-31august 2014. 

Ca o consecinţă a modificărilor intervenite prin disp.art.1601 din Legea nr.138-15.10.2005 au 
fost redenumite cele 11 completuri de tip Cx incuviintări CC ca Cx CC 

În intervalul iulie – octombrie, ca urmare a delegării/transferului/pensionării unor 
judecători au fost desfiinţate 3 completuri de tip Cx civil, 3 completuri de tip Cx penal, 3 completuri 
de tip Cx incuviintări CC, respectiv 1 complet de tip Cx cerere in anulare. 
 
Precizări terminologice:  
Încărcătura pe judecător ca indice statistic, 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, 
putând fi examinată: a) fie în forma încărcăturii pe judecător (posturi ocupate), b) fie ca încărcătură pe post de 
judecător prevăzut în schema de personal . 

 
Î=Va : 9,75= 6428 : 9,75 

Î=659,28 dosare /judecător  
     

 Încărcătura pe judecător diferenţiat pe materii  în anul 2014 se prezintă astfel: 
 

             Încărcătura materie non-penală           Încărcătura materie penală 
            
            Înonpen =Vaciv : 9,75=615,38                            Îpen=Vapen : 9,75=43,9          
            Înonpen=615,38 dosare /judecător               Îpen=43,9 dosare /judecător      
        

Din punct de vedere tabelar încărcătura pe judecător în perioada 2012 – 2014 
se prezintă astfel  

 
                                                 ÎNCĂRCĂTURĂ PE JUDECĂTOR / PE MATERII  2014 

MATERIE 
JURIDICA 

STOC 
 INITIAL 

INTRATE 
2014 

VOLUM 
ACTIVITATE 

PONDERE 
VOLUM 

SOLUTION
ATE 
2014 

STOC 
FINAL 

DIN CARE 
SUSPENDA

TE 

INCARCARCAT 
PE 

JUDECATOR-
/MATERIE 

N N N N N N N N 

C C C C C C C C 

Penal 
126 302 428 6,7% 273 155 0 43,90 

779 2079 2858 10,1% 1790 1068 0 293,13 

Civil 
1068 3785 4853 75,5% 3769 1084 62 497,74 

5630 13740 19370 68,6% 12457 6913 496 1986,67 

Minori şi 
familie 

222 507 729 11,3% 485 244 19 74,77 

1360 2816 4176 14,8% 2729 1447 122 428,31 

Litigii cu 
profesioniştii 

169 248 417 6,5% 352 65 6 42,77 

841 994 1835 6,5% 1503 332 27 188,21 

Litigii de 
muncă 

0 1 1 0% 1 0 0 0,10 

0 8 8 0% 8 0 0 0,82 

Legenda  N=număr de dosare, C=complexitate 



5 
 
 

 Încărcătura pe schemă se determină prin raportarea volumului de activitate la numărul 
total de posturi prevăzut în statele de funcţii ale instanţelor.  

 

Din punct de vedere tabelar încărcătura pe schemă în perioada 2012 – 2014 
se prezintă astfel  

 
ÎNCĂRCĂTURĂ PE JUDECĂTOR / PE SCHEMĂ  2014 

 

STOC 
INITIAL 

INTRATE 
2014 

VOLUM 
ACTIVITATE 

SOLUTIONA
TE 
2014 

STOC 
 FINAL 

DIN CARE 
SUSPENDATE 

INCARCATURA 

N N N N N N N 

C C C C C C C 

JUDECATOR 
1585 4843 6428 4880 1548 87 659,28 

8610 19637 28247 18487 9760 645 2897,13 

SCHEMA 
1585 4843 6428 4880 1548 87 535,67 

8610 19637 28247 18487 9760 645 2353,92 

Legenda  N=număr de dosare, C=complexitate 

I.1.3  Operativitatea (astfel cum aceasta se reflectă în volumul de activitate al instanţei) 

Aşa cum am arătat şi în cazul celorlalţi indicatori în perioada de referinţă la nivelul instanţei, 
nu au funcţionat în mod constant acelaşi număr de judecători sau completuri, parte din acestea în a 
2-a jumătate a anului , iar stocul repartizat ciclic, fapt de natură să influenţeze operativitatea 

 
Precizări terminologice 
Operativitatea ca indice statistic reprezintă randamentul de soluţionare al cauzelor şi rezultă din raportarea 
numărului cauzelor soluţionate în perioada de raportare (E) x 100 la stocul iniţial însumat cu numărul cauzelor  
intrate în perioada de raportare  

O= E x 100/Va =4880 x 100/6428 
        O= 75,92% 

 
Operativitatea raportată la complexitate reprezintă complexitatea cumulată a cauzelor 

soluţionate în perioada de raportare (E) x 100 / complexitate cumulată a stocului inţial + complexitate cumulată 
a cauzelor intrate în perioada de raportare 

  
Oc= Ec x 100/Vac =18487 x 100/28247 

Oc=65,45% 
  

         În materie non-penal:                                                     În materie penal: 
                                      
Ononpen=Enonpen x100/Vnonpen=4507x100/6000    Open=Epen x100/Vpen=273x100/42                              
Ononpen=76,78 %             Open =63,79% 

 

 Dosare de soluţionat în perioada de referinţă 
În anul 2014, numărul dosarelor de soluţionat a fost de 6.428 dosare, diferenţiat pe 

materii astfel: 428 dosare în materie penal  (cu o pondere de 6,7% din totalul dosarelor de soluţionat) 
respectiv 6.000 dosare în materie non-penal (cu o pondere de 93,3% din totalul dosarelor soluţionat), din 
care 4853 dosare civile (75,5%), 729 dosare minori şi familie (11,3%) şi 418 litigii cu profesionistii 
(6,5%) 

 

 Dosare soluţionate în perioada de referinţă 
     În anului 2014 a fost soluţionat un număr de 4880 dosare, diferenţiat pe materii astfel: 

273 dosare în materie penal  (cu o pondere de 5,6% din total dosarelor soluţionate) respectiv 4607 
dosare în materie non-penal (cu o pondere de 94,4% din total dosarelor soluţionate), din care: 3769 
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dosare civile (77,2%), 485 dosare minori şi familie (9,9%) şi 353 litigii cu profesionistii (7,2%) mai 
putin 87 dosare decât în anul 2013 

Analizând numărul total de 4880 dosare soluţionate în anul 2014 după felul 
documentului de tip final pronunţat rezultă că dintre acestea un număr de 2253 sunt 
sentinţe civile, 2354 încheieri de dezinvestire (s.n. încheieri civile date în camera de consiliu), 173 
sentinţe penale şi 100  încheieri penale date în camera de consiliu. 

Din punct de vedere grafic situaţia dosarelor soluţionate  în 2014  respectiv dinamica dosarelor 
soluţionate 2014 se prezintă astfel 

DOSARE SOLUŢIONATE 2014,  INSTANTA 

 
 
 

DINAMICA DOSARE SOLUŢIONATE 2012-2014 

 
Observaţie   Potrivit datelor prezentate apare ca evident faptul că în anul 2014 numărul dosarelor soluţionate 

este mai mare prin comparaţie cu anii precedenţi  pe toate segmentele, cu menţiunea că pe segmentele 
2014,T01 respectiv 2014,T04 (s.n. vacanţa judecătorească respectiv sfârşitul anului) maximele sunt  
istorice  în condiţiile unei creşteri  a numărului dosarelor soluţionate, mai exact cu 199 respectiv 383 
dosare mai mult decât în anul 2013. 

 

Stoc final la data de 31.12.2014 
La sfârşitul anului 2014 au rămas în stoc 1548 dosare din care, diferenţiat pe materii 

astfel: 155 dosare în materie penal  (cu o pondere de 10,1% din stocul final) respectiv 1393 dosare în 
materie non-penal (cu o pondere de 89,98% din stocul final), între care 1084 dosare în materie civilă 
(70,02%), 244 dosare în dosare minori şi familie (15,76%) şi 65  litigii cu profesionistii (4,19%) mai 
puţin cu 37 dosare decât în anul 2013. 
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În stocul final, au fost identificate un număr de 87 dosare suspendate, diferenţiat pe 
materii astfel: 0 dosare în materie penal  respectiv  87 dosare în materie non-penal între 
acestea din urmă, fiind identificate 62 dosare în materie civilă, un număr de 19 dosare în materie 
minori şi familie şi 6 litigii cu profesionistii  

Analizând în structură stocul de 1548 dosare cu scopul identificării vechimii acestora 
prin raportare la data de 31 decembrie 2014, au fost constate următoarele 

- 87 dosare suspendate  

- 1100 dosare cu vechime între 0 şi 6 luni din care, diferenţiat pe materii 120 dosare penale 
şi 980 dosare non penal din care 775 dosare civil, 24 dosare cu profesionişti şi 181 dosare 
minori şi familie. Important de subliniat este faptul că din cele 980 dosare non penale, un număr de 

239 dosare figurau la data de 31.12.2014 ca fiind în procedură prealabilă din care 198 dosare 
civile, 3 dosare cu profesionişti şi 38 dosare minori şi familie 

- 246 dosare cu vechime între 6 luni - 1 an diferenţiat pe materii astfel: 16 dosare penale şi 
230 dosare non penal din care 180 dosare civil, 19 dosare cu profesionişti şi 31 dosare minori 
şi familie 

- 203 dosare mai vechi de 1 an diferenţiat pe materii astfel 19 dosare penale şi 184 dosare 
non penal din care 130 dosare civil, 22 dosare cu profesionişti şi 32 dosare minori şi familie 

Din punct de vedere grafic situaţia stocului final la data de 31.12.2014 respectiv dinamica stocului 
trimestrial în perioada 2012 – 2014 se prezintă astfel 

 
STOC FINAL 31.12.2014,  INSTANTA 

 
STOC IFINAL LA 01.01.2014,  

INSTANTA

 
Observaţie   Potrivit datelor prezentate, apare ca evident faptul că în anul 2014, cu excepţia segmentului 

2014,T01 stocul lunar este vizibil în scădere prin comparaţie cu perioade anteriore similare atingând 
un minim istoric la valoarea de 1.548 dosare prin raportare la anii precedenţi (s.n. din care o pondere 
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semnificativă au fost identificate ca fiind în fapt dosare având documente de tip final neînchise la data 
de 31.12.2013)  mai mic cu 37 dosare  decât în anul 2013, în condiţiile unei creşteri semnificative a 
numărului de dosare intrate ( a se vedea în acest sens si graficul.  

 
VOLUMUL DE ACTIVITATE AL INSTANŢEI, OPERATIVITATE/ COMPLEXITATE 2014  

INSTANTA 

STOC 
INITIAL 

INTRATE 
2014 

VOLUM 
ACTIVITATE 

SOLUTIONATE 
2014 

STOC  
FINAL 

DIN CARE 
SUSPENDATE 

    
OPERATIVITATE

A 
% 

N N N N N N N 

C C C C C C C 

Judecatoria 
Campulung 

1585 4843 6428 4880 1548 87 75,92 

8610 19637 28247 18487 9760 645 65,45 
Legenda N=număr de dosare, C=complexitate 

 
      Volum de activitate în materie nonpenal:           Volum de activitate în materie penal:  

 

        Va nonpenal=Si nonpenal +Î nonpenal              Vapen=Si pen+ Î pen 
       Va nonpenal=1.459+4.541 =6000       Vapen=126 +302 =428 
       Va nonpenal=6000 dosare         Vapen=428 

 
Din punct de vedere tabelar volumul de activitate pe materii şi complexitate   

în anul 2014 se prezintă astfel  
 

    VOLUMUL DE ACTIVITATE AL INSTANŢEI, PE MATERII ŞI COMPLEXITATE 2014  

MATERIE 
JURIDICA 

STOC INITIAL 
INTRATE 

2014 
VOLUM 

ACTIVITATE 

SOLUTIONATE 
STOC 
FINAL 

DIN CARE 
SUSPENDATE 

OPERATIVITATE 
% 

2014 

N N N N N N N 

C C C C C C C 

Civil 
1068 3785 4853 3769 1084 62 77,66 

5630 13740 19370 12457 6913 496 64,31 

Minori şi 
familie 

222 507 729 485 244 19 66,53 

1360 2816 4176 2729 1447 122 65,35 

Penal 
126 302 428 273 155 0 63,79 

779 2079 2858 1790 1068 0 62,63 
Litigii cu 

profesionişt
ii 

169 248 417 352 65 6 84,41 

841 994 1835 1503 332 27 81,91 

Litigii de 
muncă 

0 1 1 1 0 0 100,00 

0 8 8 8 0 0 100,00 

Legenda N=număr de dosare, C=complexitate 

 
Sub aspectul repartizării volumului de activitate pe completuri, cu menţiunea că in 

cadrul instanţei nu funcţionează secţii, la începutul anului 2014 au fost configurate un număr de 11 
completuri  de tip Cx civil, 11 completuri de tip Cx penal, 11 completuri de tip Cx incuviintări 
CC, respectiv 5 completuri de tip Cx cerere in anulare şi un complet specializat denumit C 
asociaţii şi fundaţii la care s-au adăugat la data de 01 februarie 2014 odată cu intrarea în vigoare a 
Noului Cod penal şi Noului Cod de procedură penală, 11 completuri de Cx cameră preliminară, 
2 completuri de drepturi şi libertăţi purtând denumirea C* şi  C**,  respectiv un complet C 
drepturi şi libertăţi urgenţe (pentru zilele de sâmbătă şi duminică). 

Din nevoia organizării activităţii instanţei în perioada vacanţei judecătoreşti la nivelul 
instanţei au mai fost configurate în condiţiile art.159 al.3 şi art.160 din HCSM nr.387/2005 un 
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număr de 2 completuri de tip Cx vacanţă civil, respectiv 2 completuri de tip Cx vacanţă 
încuviinţare CC pentru perioada 14 iulie-31august 2014. 

Ca o consecinţă a modificărilor intervenite prin disp.art.1601 din Legea nr.138-15.10.2005 au 
fost redenumite cele 11 completuri de tip Cx incuviintări CC ca Cx CC 

În intervalul iulie – octombrie, ca urmare a delegării/transferului/pensionării unor 
judecători au fost desfiinţate un număr de 3 completuri de tip Cx civil, 3 completuri de tip Cx penal, 
3 completuri de tip Cx incuviintări CC, respectiv 1 complet de tip Cx cerere in anulare, dosarele aflate 
în stocul acestora  fiind repartizate ciclic. 

I.3     Calitatea actului de justiţie 
Pe întreg parcursului anului a existat preocuparea pentru ridicarea nivelului de calitate al 

actului de justiţie. 
Dintre motivele care au influenţat  durata de soluţionare a cauzelor au fost identificate: 

conduita părţilor 1/, neconformarea experţilor judiciari în depunerea lucrărilor de specialitate 
(raport/completare raport) 2/, neîndeplinirea obligaţiei de depunere de înscrisuri înaintea 
termenului de judecată de către părţi sau reprezentanţii convenţionali ai acestora 3/ , dificultăţi de 
comunicare cu autorităţilor străine 4/, respectiv alte cauze de amânare au fost identificate ca fiind 
lipsa părţilor, avocaţilor, martorilor, neexecutarea mandatelor de aducere, întârzieri în efectuarea de 
către procuror, direct sau prin organele politiei în condiţiile art.937 al.2 NCPC în cazul cererilor 
având ca obiect punere sun interdicţie judecătorească5/. 
Privitor la conduita părţilor este de remarcat faptul că în multe cazuri sesizarea instanţei se face 
prin cereri confuze, neclare în ce priveşte obiectul şi cadrul procesual sau ca urmare  exercitării  
abuzive a drepturilor procesuale, sau cu încălcarea normelor de competenţă teritorială sau materială 
sau cu ignorarea obligaţiei de plată a taxei judiciare de timbru, sau în scop turistic în cazul unor 
cereri formulate in materie penală. 

Cu privire la neconformarea experţilor judiciari în depunerea lucrărilor de specialitate 
(raport/completare raport), o atenţie sporită se impune a fi  acordată modului de încuviinţare şi 
administrare a celei  mai complexe şi de durată probă, proba cu expertiza, pe de o parte limitarea 
obiectivelor în condiţiile prev de art.330 al.1 NCPC  la cele în concordanţă cu obiectul cauzei 
deduse judecăţii, respectiv condiţionarea emiterii adreselor către experţi de plata onorariului în 
condiţiile prev.de art.331 al.3 NCPC potrivit cu care ” (…) 3. Dovada platii onorariului se depune la grefa 
instantei de partea care a fost obligata prin incheiere, in termen de 5 zile de la numire sau in termenul stabilit de 
instanta (…).”  sub sancţiunea decăderii din probă în situaţia în care partea a solicitat proba cu 
expertiză  în condiţiile prev de art.262 al.3 NCPC, respectiv sub sancţiunea suspendării pentru 
neîndeplinirea unei obligaţii  în condiţiile prev de art.242 al.1 NCPC în eventualitatea în care 
aceasta a fost dispusă din oficiu. 

Un alt mijloc în care s-a intervenit în vederea creşterii nivelului de calitate a fost  
specializarea celui de-al patrulea complet în materie fond funciar simultan reechilibrării 
complexităţi în cadrul completurilor rezultate – completuri care judecă în materie civil + partaj (C2 
civil, C 5 civil, C.9 civil, C11 civil)  /fond funciar (C6 civil, C7 civil,  C 8civil, C10 civil,). 

De asemenea poate fi reţinut prin verificarea sistematică a cauzelor suspendate , indiferent de 

temeiul suspendării şi  întocmirea de referate  pe baza cărora să dispune luarea măsurilor  apreciate 

ca necesare se intervine în favoarea creşteirii calităţii actului de justiţie  
 

I.3.1   Alti indicatori 

Indice de inatacabilitate/atacabilitate 

 Aşa cum s-a arăta la Subsecţiunea I.1.3 Operativitate  analizând numărul total de 4880 dosare 
soluţionate în anul 2014 după felul documentului de tip final pronunţate a rezultat că dintre acestea 
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2253 sunt sentinţe civile, 2354 încheieri de dezinvestire (s.n.încheieri date în camera de consiliu), 
respectiv 173 sentinţe penale şi 100  încheieri penale date în camera de consiliu. 

 
În ceea ce priveşte inatacabilitatea,  în intervalul de referinţă nu au fost supuse controlului 

nefiind atacate în nici un fel un număr de 4370 dosare soluţionate prin documente de tip final 
(89,57% din totalul dosarelor soluţionate)  

 
În ceea ce priveşte  atacabilitatea au fost atacate cu apel/recurs/contestaţie NCPP un 

număr de 509 hotărâri/încheieri de dezinvestire  diferenţiate pe materii astfel: 55 în materie 
penală  respectiv 454 în materie non-penal între care 373 pronunţate în cauze civile,  41  
pronunţate în cauze de minori şi familie şi 40 pronunţate în litigii cu profesionistii  

Diferenţiat, pe căi de atac, situaţia se prezintă astfel: 

 În ceea ce priveşte atacabilitatea pe calea apelului au fost atacate un număr de 433 
hotărâri/încheieri de dezinvestire  diferenţiate pe materii astfel: 28 în materie penală    
respectiv  405 în materie non-penal între care  329 pronunţate în cauze civile,  38  pronunţate 
în cauze de minori şi familie şi 38 pronunţate în  litigii cu profesionistii  

 În ceea ce priveşte atacabilitatea pe calea recursului  au fost atacate un număr de 53 
hotărâri/încheieri de dezinvestire  diferenţiate pe materii astfel: 4  în materie penală    
respectiv  49 pronunţate în materie non-penal între care 44 pronunţate în cauze civile,  3  
pronunţate în cauze de minori şi familie şi 2 pronunţate în litigii cu profesionistii  

 În ceea ce priveşte atacabilitatea pe calea contestaţiei NCPP au fost atacate  un număr de 
23 soluţii   

 
Precizări terminologice:   
Indicele de inatacabilitate  (I1)  a fost calculat, astfel:  numărul documentelor de tip final  atacate x 100 / 
totalul documentelor de tip final  cu menţiunea că ”document de tip final” reprezintă orice document de tip final 
(hotărâre/încheiere de dezinvestire) care figurează închis în perioada de referinţă. 
 

I1 = 4370 x 100 /4879 
I1 = 89,57 % 

 
Precizări terminologice:   
Indicele de atacabilitate  (I2)  a fost calculat, astfel:  numărul documentelor de tip final  atacate x 100 / 
totalul documentelor de tip final  cu menţiunea că ”document de tip final” reprezintă orice document de tip final 
(hotărâre/încheiere de dezinvestire) care figurează închis în perioada de referinţă. 

 
I2 = 509 x 100 /4879 

I2 = 10,43 % 
 
Pe materii indicele de atacabilitate  în anul 2014 se prezintă astfel: 
                       
                      În materie penal:             În materie non-penal 
                                     
         I2 pen = 55 x 100 /273                      I2 nonpen= 454 x 100 /4606  
  I2 apen =20,15 %                                       I2 anonpen =9,86 % 

 
Din punct de vedere tabelar indicelui de ianatacabilitate/atacabilitate în  

perioada 2012 – 2014 se prezintă astfel  
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Indicele de celeritate   
                      
Precizări terminologice:   
Indicele de celeritate   (I)  a fost calculat, astfel:  numărul dosarelor soluţionate prin document de tip final  
închis  raportat la numărul total al dosarelor soluţionate în perioada de referinţă (cu menţiunea că ”document de tip 
final” reprezintă orice document de tip final  hotărâre/încheiere de dezinvestire care figurează închis în perioada de 
referinţă. 

Ic=S în 0-6 luni x 100/S=3942 x 100 /4879 
Ic = 80,80 % 

 
 Pe materii indicele privind celeritatea soluţionării cauzelor se prezintă astfel: 

 
    în materie nonpenal: în materie penală: 
      

               Ic nonpen = 3729 x 100 /4606                           Ic pen= 213 x 100 /273  
              Ic nonpen =80,96%                                            Ic pen =78,02% 

 
  

MATERIE SOLUTIONATE 
SOLUTIONATE 

IN 0-6 LUNI 
INDICE DE CELERITATE 

% 

Penal 273 213 78.02% 

Civil 3768 3104 82.38% 

Litigii cu profesioniştii 352 280 79.55% 

Minori şi familie 485 344 70.93% 

Litigii de muncă 1 1 100.00% 

Non Penal 4606 3729 80.96% 

TOTAL INSTANTA 4879 3942 80.80% 

 Indicele de desfiinţare  
 
În ceea ce priveşte desfiinţarea până la data întocmirii raportului au fost desfiinţate  un număr de 
109 hotărâri/încheieri de dezinvestire  diferenţiate pe materii astfel: 15 în materie penală    
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respectiv  94 în materie non-penal între care 76 pronunţate în cauze civile,  12  pronunţate în cauze 
de minori şi familie şi 6 pronunţate în litigii cu profesionistii  
 
Precizări terminologice 
Indicele de desfiinţare  (Id) a fost calculat, astfel: numărul hotărârilor desfiinţate (din totalul cauzelor 
apelate sau recurate) x 100/ numărul total al hotărârilor atacate   

 
Id = 109 x 100 /509 

Id = 21,41 % 
 
Pe materii indicele de desfiinţare  se prezintă astfel: 
                       
                     În materie nonpenal:                                              În materie penal 
 
      Id nonpen= 94 x 100 /454                             Idpen = 15 x 100 /55 
 Id nonpen =20,70 %                        Idpen =27,27 % 

 
Din punct de vedere tabelar indicele de desfiinţare în perioada 2012 – 2014 

se prezintă astfel 

 
 
Observaţie   Potrivit datelor prezentate, apare ca evident faptul că în anul 2014, se menţine indicele de 

desfiinţare în limitele consacrate în anii anteriori  situaţie de natură să pună în discuţie necesitatea  
luării  de măsuri în vederea  creşterii responsabilităţii judecătorilor în ceea ce priveşte conţinutul 
hotărârilor pronunţate, acesta constituindu-se totodată într-un mecanism eficient în vederea unificării 
practicii judiciare şi creşterea gradului de predictibilitate a soluţiilor., asigurarea  participării active 
şi efective la activităţile de formare  continue la toate nivelele în strânsă corelaţie cu valorificarea  de 
mecanisme de  unificare a practicii judiciare 
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I.4 Eficienţa  actului de justiţie  

Reţinut ca şi criteriu alături de independenţa, imparţialitate şi calitate  la elaborarea  
Raportului Grupului de lucru privind eficienţa activităţii instanţelor aprobat prin Hotărârea nr.1305/09 
decembrie 2014 Secţiei pentru judecători, eficienţa reprezintă unul dintre principiile bunei funcţionări a 
justiţiei recunoscută ca atare şi de Uniunea Europeană, de Consiliul Europei, fiind în fapt rezultatul 
raportului dintre rezultatele constatate şi eforturile depuse la nivel instituţional în strânsă legătură 
cu eficacitatea evaluată ca şi efort depus pentru obţinerea unui rezultat pozitiv şi care poate fi 
valorizat în evaluarea performanţei instituţionale 

Ca şi noutate indicatorii de performanţă pentru eficienţa şi eficacitatea activităţii 
instanţelor astfel cum aceştia au fost  individualizaţi şi detaliaţi în raportul susmenţionat  
cu concursul specialiştilor IT din cadrul Tribunalului Argeş au fost transpuse 
experimental la nivelul Judecătoriei Câmpulung, valorile acestora fiind cele prezentate în 
continuare: 

 
I.4.A  Rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea -  indicator de eficienţă, distinct de 
operativitatea calculată prin raportare la volumul de activitate al instanţei ) se calculează exclusiv în raport 
de   dosarele nou intrate  
 
Precizări terminologice:   
Operativitatea se va calcula ca fiind raportul dintre dosarele soluţionate în perioada de referinţă  – respectiv 1 
an– şi dosarele intrate  în aceeaşi perioadă de referinţă exprimată procentual 

 
O =S x 100/I =4879x100/4843 

O= 100,74%  
corespunzător gradului eficient (intre 100%-105%) 

 
Pe materii indicele de rata de soluţionare (operativitate ) se prezintă astfel: 

 
                       În materie penal:                                              În materie nonpenal 
       

Open = 273 x 100 /302                                  O nonpen= 4606 x 100 /4541 
 Open =90,40%        O nonpen =101,43% 
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Din punct de vedere tabelar rata de soluţionare (operativitate) pe materii şi complexitate   

în anul 2014 se prezintă astfel  
 

A. RATA DE SOLUTIONARE 

MATERIE 

DOSARE INTRATE 2014 DOSARE SOLUTIONATE 2014 INDICATOR A 

NUMAR 
DOSARE 

COMPLEXITATE 
NUMAR 
DOSARE 

COMPLEXITATE 
NUMAR 
DOSARE 

COMPLEXITATE 

Penal 302 2079 273 1790 90,40% 86,10% 

Civil 3785 13740 3768 12450 99,55% 90,61% 
Litigii cu 

profesionişt
ii 

248 994 352 1503 141,94% 151,21% 

Minori şi 
familie 

507 2816 485 2729 95,66% 96,91% 

Litigii de 
muncă 

1 8 1 8 100,00% 100,00% 

Non Penal 4541 17558 4606 16690 101,43% 95,06% 
TOTAL 

INSTANTA 
4843 19637 4879 18480 100,74% 94,11% 

 
 
 
I.4.B Stocul dosarelor  mai vechi de 1 an şi 6 şase luni 
 
Precizări terminologice: 
Stocul se va calcula ca fiind raportul dintre dosarele  aflate pe rol la finele perioadei de referinţă şi nefinalizate, mai 
vechi de 1 an şi 6 luni  şi  stocul de dosare la finele perioadei  de referinţă exprimată procentual 

 
S=Sdosare>1,5 ani x 100/S =159x100/1549 

S=10,26% 
corespunzător gradului satisfăcător (intre 10%-15%) 

 
Din punct de vedere tabelar stocul dosarelor  mai vechi de 1 an şi 6 şase luni pe materii şi 

complexitate  în anul 2014 se prezintă astfel  
 

B. STOCUL DE DOSARE MAI VECHI DE 1 AN SI 6 LUNI 

MATERIE 

TOTAL STOC LA 31.12.2014 
DIN CARE MAI VECHI DE 1 AN SI 

6 LUNI 
INDICATOR B 

NUMAR 
DOSARE 

COMPLEXITATE 
NUMAR 
DOSARE 

COMPLEXITATE 
NUMAR 
DOSARE 

COMPLEXITATE 

Penal 155 1068 17 102 10,97% 9,55% 

Civil 1085 6920 102 700 9,40% 10,12% 

Litigii cu 
profesioniştii 

65 332 20 102 30,77% 30,72% 

Minori şi 
familie 

244 1447 20 112 8,20% 7,74% 

Non Penal 1394 8699 142 914 10,19% 10,51% 
TOTAL 

INSTANTA 
1549 9767 159 1016 10,26% 10,40% 
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I.4.C Ponderea dosarelor închise într-un an 
Precizări terminologice:   
Ponderea dosarelor închise într-un se va calcula ca fiind raportul dintre suma dosarelor finalizate în 
termen de mai puţin de un an de la înregistrare şi suma tuturor dosarelor soluţionate în perioada de referinţă  – 
respectiv 1 an exprimată procentual 

 
P< 1 an=S< 1 an x 100/S 1 an=4322 x 100/4879 

P< 1 an=88,5% 
corespunzător gradului foarte eficient (peste 80%) 

 
Din punct de vedere tabelar ponderea dosarelor închise într-un pe materii şi complexitate  

în anul 2014 se prezintă astfel  
 

C. PONDEREA DOSARELOR INCHISE INTR-UN AN 

MATERIE 

TOTAL DOSARE SOLUTIONATE 
2014 

DOSARE SOLUTIONATE 
IN MAI PUTIN DE 1 AN 

INDICATOR C 

DOSARE COMPLEXITATE DOSARE COMPLEXITATE 
NUMAR 
DOSARE 

COMPLEXITATE 

Penal 273 1790 240 1608 87,91% 89,83% 

Civil 3768 12450 3342 10734 88,69% 86,22% 

Litigii cu 
profesioniştii 

352 1503 316 1283 89,77% 85,36% 

Minori şi 
familie 

485 2729 423 2319 87,22% 84,98% 

Litigii de 
muncă 

1 8 1 8 100,00% 100,00% 

Non Penal 4606 16690 4082 14344 88,62% 85,94% 
TOTAL 

INSTANTA 
4879 18480 4322 15952 88,58% 86,32% 

 
I.4.D  Durata medie de soluţionare  
  Durata medie de soluţionare în perioada de referinţă pentru total 4879 dosare din care 273 
dosare în materie penal şi 4606 dosare în materie non-penal se calculează după identificarea 
prealabilă a duratei medii de soluţionare calculată pe materie (penal/non-penal ) fiind de: 

 6,39 luni în materie penală corespunzător gradului ”foarte eficient”  

 5,21 luni în materie nonpenal corespunzător gradului ”eficient” 
 
Precizări terminologice:   
Durata medie de soluţionare reprezintă timpul mediu scurs între data înregistrării dosarului ( ”Data dosar” 
din sistemul Ecris şi data închiderii documentului de tip final (s.n. ultimul, dacă sunt mai multe)  

 
Din punct de vedere tabelar durata medie de soluţionare pe materii şi complexitate  în 

anul 2014 se prezintă astfel 
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I.4.E Redactări peste termenul legal 
 
Precizări terminologice 
Termenul legal de redactarea reprezintă intervalul de timp calculat în zile şi cuprins între data pronunţării 
şi data limită prevăzută în funcţie de obiect, materie şi stadiu pentru înciderea documentului de tip final conform 
Nomenclatorului de termene legale de redactare  2011 la zi  
 
Termenul legal de redactarea se se evidenţiază distinct pe materii pe materie fiind de: 

 6,94% în materie penală corespunzător gradului ” eficient”  

 13,05% în materie nonpenal corespunzător gradului ”satisfăcător” 
 
 

 
E. REDACATARILE PESTE TERMENUL LEGAL 

MATERIE 
TOTAL 

SOLUTIONATE 2014 

DIN CARE 
NEREDACTATE 

IN TERMEN 
INDICATOR E 

Penal 173 12 6,94% 

Civil 1489 183 12,29% 

Litigii cu profesioniştii 325 48 14,77% 

Minori şi familie 438 63 14,38% 

Litigii de muncă 1 0 0,00% 

Non Penal 2253 294 13,05% 

TOTAL INSTANTA 2426 306 12,61% 

 


