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Eficacitatea şi gradele de eficienţă 

I.4.2. Operativitatea  

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 complete, situaţie 

ce a avut o influenţă destul de mare asupra operativităţii. 

Dosare de soluţionat în perioada de referinţă 

În anul 2016, numărul dosarelor de soluţionat a fost de 9177 dosare, diferenţiat pe 

materii astfel: 1126 dosare în materie penal  (cu o pondere de 12,27 % din totalul dosarelor 

de soluţionat) respectiv 8051 dosare în materie non-penal (cu o pondere de 87,73% din totalul 

dosarelor soluţionat), din care 7048 dosare civile (87,73 %),  860 dosare minori şi familie ( 

10,68 %) şi 143 litigii cu profesioniştii (1,78 %) 

      Dosare soluţionate în perioada de referinţă 

     În anul 2016 au fost soluţionate 6999 dosare, diferenţiat pe materii astfel: 743 dosare 

în materie penal  (cu o pondere de 10,61 % din totalul dosarelor soluţionate) respectiv 6256 

dosare în materie non-penal (cu o pondere de  93,24 % din total dosarelor soluţionate), din 

care:5550 dosare civile (88,71 %), 598 dosare minori şi familie ( 9,56 %) şi 108 litigii cu 

profesioniştii(1,73%) 

 



Analizând numărul total de 6999 dosare soluţionate în anul 2016 după felul 

documentului de tip final pronunţat rezultă că dintre acestea un număr de 2475 sunt sentinţe 

civile, 4524 încheieri de dezînvestire, 244 sentinţe penale şi 499 încheieri penale date în  

camera preliminară/camera de consiliu.   

 La sfârşitul anului 2016 au rămas în stoc 2178 dosare din care, diferenţiat pe 

materii astfel: 383 dosare în materie penală  (cu o pondere de 17% din stocul final) respectiv 

1795  dosare în materie non-penal (cu o pondere de 83% din stocul final), între care 1498 

dosare în materie civilă ( 69%), 262 dosare în dosare minori şi familie ( 12%) şi 35 dosare   

litigii cu profesioniştii ( 2%) .  
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În stocul final, au fost identificate un număr de 167 dosare suspendate, diferenţiat pe 

materii astfel: 0 dosare în materie penal,  respectiv   167 dosare în materie non-penal între 

acestea din urmă, fiind identificate  135 dosare în materie civilă, un număr de  26 dosare în 

materie minori şi familie şi 6  litigii cu profesioniştii.  

  

 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 =6999x100/9177 =76,27% 



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 =103042 x 100/42466 +105224 

           Oc=69,77%  

  Se observă că în anul 2015  operativitatea a fost de  73,24% rezultă că operativitatea a 

înregistrat o uşoară creştere, anume de 76,27%. 

 Aceiaşi situaţie se regăseşte şi în cazul operativităţii raportate la complexitate, care în 

anul 2015 a fost de 62,67%, în timp ce în anul 2015 a fost de 69,77 % . 

I.4.3 Rata de soluţionare a cauzelor măsoară dacă instanţa reuşeşte să ţină pasul cu 

dosarele nou intrate pe rol. Această rată se calculează exclusiv raportat la dosarele nou intrate 

într-un an, astfel: nr. dosare soluţionate / nr. dosare intrate * 100 = procent soluţionare. Ratele 

de soluţionare mai mari de 100% arată o scădere a stocului de dosare, iar cele de mai puţin de 

100% arată o creştere a acestui stoc.  

 Rata de soluţionare  în anul 2016, faţă de numărul total al dosarelor soluţionate, 

respectiv 6999, raportate la dosarele intrate, respectiv 7416 corespunde unei valori a 

indicatorului de      94,4 %,ceea ce încadrează Judecătoria Câmpulung la gradul satisfăcător. 

Situaţia pe materii în anul 2016 se prezintă astfel: 

În materie civilă 5550 dosare soluţionate raportate la 5807 dosare  intrate, (5550  

dosare soluţionate: 5807 număr dosare intrate)=0,9555x100=95,55%), conduce la o valoare a 

indicatorului de 95,6%, ceea ce corespunde gradului de eficienţă satisfăcător. 

 Litigii cu profesionişti  108 dosare soluţionate raportate la 85 dosare  intrate, (108-

numar dosare soluţionate: 85 număr dosare intrate =  1,270x100=127,05%)conduce la o 

valoare a indicatorului de 127,1 %, ceea ce corespunde gradului de eficienţă foarte eficient. 

 Minori şi familie  598 dosare soluţionate raportate la 627 dosare  intrate, (598 - număr 

dosare soluţionate: 627 - numar  dosare intrate = 0,95x100 = 95,37 %) conduce la o valoare a 

indicatorului de 95,37 %, ceea ce corespunde gradului de eficienţă satisfăcător. 

 În materie penală  743 dosare soluţionate raportate la 897 dosare  intrate,( 743 - număr 

dosare soluţionate: 897 - număr  dosare intrate=0,82x100=82,83,00%) conduce la o valoare a 

indicatorului de 82,83 %, ceea ce corespunde gradului de eficienţă ineficient. 



Aşa cum se poate observa din analiza acestui indicator, Judecătoria Câmpulung a 

trecut de la gradul eficient în anul 2014, la gradul de eficienţă satisfăcător, care s-a menţinut 

şi în anul 2015, indicatorul scăzând de la 100,37% la 97,67% şi respectiv 94,4% în anul 2016. 

Analizând comparativ Judecătoria Câmpulung cu celelalte instanţe din raza de 

competenţă a Curţii de Apel Piteşti, raportat la acest indicator, se constată că având un număr 

de dosare soluţionate de 6999 raportat la  7416 dosare intrate şi o valoare a indicatorului de 

94,4%, ceea ce o încadrează în gradul de eficienţă satisfăcător, Judecătoria Câmpulung se 

situează după Judecătoria Brezoi, care are gradul foarte eficient, la acelaşi nivel cu 

Judecătoriile Bălceşti,  Costeşti, Drăgăşani, Horezu. Piteşti şi Râmnicu Vâlcea, care se 

încadrează la gradul satisfăcător şi  Judecătoria  Curtea de Argeş care se încadrează la gradul 

ineficient. 

În privinţa acestui indicator gradele de eficienţă sunt: 

- peste 105% = foarte eficient; 

- între 100% şi 105% = eficient; 

- între 90 şi 100% = satisfăcător; 

- sub 90% =  ineficient; 

I.4.4. Stocul dosarelor mai vechi de 1,5 ani 

Stocul dosarelor mai vechi de un an şi 6 luni se va calcula ca fiind suma dosarelor 

aflate pe rol la finele perioadei de referinţă şi nefinalizate, mai vechi de un an şi 6 luni. 

În cadrul acestui indicator, gradele de eficienţă stabilite sunt: 

- sub 5%= foarte eficient; 

- între 5% şi 10 %= eficient; 

- între 10% şi 15% = satisfăcător; 

- peste 15%= ineficient; 

La Judecătoria Câmpulung, dintr-un stoc de 2178 dosare, 99 dosare sunt mai vechi de 

1,5 ani, cu o valoare a indicatorului de 4,5%,  fapt ce situează Judecătoria Câmpulung la 

gradul foarte eficient. 



În ceea ce priveşte ponderea dosarelor cu o vechime mai mare de 1,5 ani situaţia la 31 

decembrie  2016 se prezintă după cum urmează: în materie civilă:  67 de dosare  dintr-un stoc 

de 1498 dosare, valoarea indicatorului fiind de 4,5%, corespunzător gradului foarte eficient;  3 

dosare în materia litigii cu profesionişti, dintr-un stoc de 35 de dosare, valoarea indicatorului 

fiind de 8,6%, corespunzător gradului eficient;  12dosare în materia minori şi familie, dintr-un 

stoc de 262 dosare, valoarea indicatorului fiind 4,6%, corespunzător gradului foarte eficient şi 

17 dosare în materie penală, dintr-un stoc de 383 dosare, valoarea indicatorului fiind 4,4%, 

corespunzător gradului foarte eficient. 

Comparativ, în anul 2014 situaţia se prezenta în următorul mod:  în materie civilă: 106 

de dosare  dintr-un stoc de 1134, valoarea indicatorului fiind de 9,35 %, corespunzător 

gradului eficient; 19 dosare în materia litigii cu profesionişti, dintr-un stoc de 65 dosare, 

valoarea indicatorului fiind de 29,23%, corespunzător gradului ineficient; 18 dosare în materia 

minori şi familie, dintr-un stoc de 244 dosare, valoarea indicatorului fiind 

7,38%,corespunzător gradului eficient şi 18 dosare în materie penală, dintr-un stoc de 157 

dosare, valoarea indicatorului fiind 11,46%, corespunzător gradului satisfăcător. 

În anul 2015 ponderea dosarelor cu o vechime mai mare de 1,5 ani situaţia se 

prezenta după cum urmează: în materie civilă: 97 de dosare  dintr-un stoc de 1199, valoarea 

indicatorului fiind de 8,09%, corespunzător gradului eficient; 18 dosare în materia litigii cu 

profesionişti, dintr-un stoc de 55 dosare, valoarea indicatorului fiind de 32,27%, 

corespunzător gradului ineficient; 29 dosare în materia minori şi familie, dintr-un stoc de 231 

dosare, valoarea indicatorului fiind 12,55%, corespunzător gradului satisfăcător şi 24 dosare 

în materie penală, dintr-un stoc de 227 dosare, valoarea indicatorului fiind 10,57%, 

corespunzător gradului satisfăcător. 

Aşa cum se poate observa, în privinţa acestui indicator, s-a trecut de la gradul 

ineficient în materia litigiilor cu profesioniştii la eficient şi se înregistrează o tendinţă pozitivă 

în cadrul cauzelor minori şi familie, civil şi penal unde s-a trecut de la gradul 

satisfăcător,eficient  şi satisfăcător la gradul foarte eficient. 



 

În ceea ce priveşte poziţionarea instanţei în raport cu instanţele de grad egal din cadrul 

Curţii de Apel Piteşti, raportat la vechimea dosarelor în stoc, se constată că, faţă de stocul 

relevat de aplicaţia Statis, respectiv  2178 dosare şi raportat la un număr de 99 dosare mai 

vechi de 1 ,5 ani, cu o valoare a indicatorului de 4,5% Judecătoria Câmpulung se încadrează 

în gradul de foarte eficient  alături de Judecătoria Bălceşti, înaintea Judecătoriilor  Brezoi, 

Costeşti, Curtea de Argeş, Drăgăşani, Râmnicu Vâlcea şi Topoloveni şi înaintea Judecătoriilor 

Horezu şi Piteşti, care se încadrează în gradul eficient şi înaintea Judecătoriilor Piteşti şi 

Horezu, care se încadrează în gradul satisfăcător 

Detaliat, pe materii, situaţia dosarelor mai vechi de 1,5 ani este următoarea, raportat la 

celelalte instanţe din raza Curţii de Apel Piteşti: 

În materie penală: raportat la un stoc de 383 dosare, din care 17 mai vechi de 1,5 ani 

şi o valoare a indicatorului de 4,4%, Judecătoria Câmpulung are un grad de eficienţă foarte 

eficient care o poziţionează alături de  Judecătoriile Bălceşti, Costeşti, Curtea de Argeş, 

Drăgăşani,  Râmnicu Vâlcea şi Topoloveni, înaintea Judecătoriilor Brezoi şi Horezu care au 

gradul eficient  şi a Judecătoriei Piteşti care are gradul satisfăcător. 

În materie civilă:  raportat la un stoc de 1498 dosare, din care 67 mai vechi de 1,5 ani 

o valoare a indicatorului de 4,5 %, Judecătoria Câmpulung are un grad de eficienţă foarte 

eficient care o poziţionează înaintea Judecătoriilor Bălceşti, Costeşti, Curtea de Argeş, 

Râmnicu Vâlcea şi Topoloveni, care au gradul eficient, a Judecătoriilor Drăgăşani şi Piteşti 

care au gradul satisfăcător şi a Judecătoriilor Brezoi şi Horezu, care au gradul ineficient. 



 În materia litigiilor cu profesioniştii: raportat la un stoc de 35 dosare, din care 3 mai 

vechi de 1,5 ani şi o valoare a indicatorului de 8,6 %, Judecătoria Câmpulung are  gradul 

eficient, care o poziţionează după  Judecătoriile  Brezoi,  Costeşti, Drăgăşani, Horezu  şi 

Topoloveni care au gradul foarte eficient,  alături de Judecătoria Piteşti şi înaintea  

Judecătoriilor  Bălceşti, Curtea de Argeş şi Râmnicu Vâlcea care au  gradul ineficient. 

În materia minori şi familie:  raportat la un stoc de 262 dosare, din care 12 mai vechi 

de 1,5 ani o valoare a indicatorului de 4,6 %, Judecătoria Câmpulung are un gradul foarte 

eficient care o poziţionează alături de  Judecătoriile Bălceşti, Brezoi, Costeşti, Drăgăşani şi  

Râmnicu Vâlcea,  înaintea  Judecătoriilor  Curtea de Argeş, Horezu şi Topoloveni care au 

gradul eficient şi a Judecătoriei Piteşti, care are gradul satisfăcător. 

Prin raportare la toate materiile non-penale, cu un număr de 82 de dosare, dintr-un stoc 

de 1795 dosare şi o valoare a indicatorului de 4,6% Judecătoria Câmpulung  are gradul foarte 

eficient,  înaintea Judecătoriilor Bălceşti, Costeşti, Curtea de Argeş, Drăgăşani,  Râmnicu 

Vâlcea şi Topoloveni care au gradul eficient, a Judecătoriilor Brezoi şi Piteşti, care au gradul 

satisfăcător şi a Judecătoriei Horezu, care are gradul ineficient. 

  I.4.5 Ponderea dosarelor închise într-un an 

 Acest indicator măsoară procentul de dosare închise sau soluţionate într-un fel sau 

altul în interiorul unei perioade de un an. Acest instrument diferă de stocul dosarelor mai 

vechi de un an pentru că se referă la o serie de dosare care au fost deja închise. Măsurătoarea 

timpului necesar până la soluţionare este folosită adesea pentru a se face afirmaţii cu caracter 

general cu privire la cât durează finalizarea dosarelor într-o instanţă.    

În cadrul acestui indicator, gradele de eficienţă  sunt: 

- peste 80%= foarte eficient; 

- între 70% şi 80 %= eficient; 

- între 65% şi 70% = satisfăcător; 

- sub 65%= ineficient; 

 În anul 2016, la Judecătoria Câmpulung, au fost soluţionate un număr de 6999 dosare, 

din care închise 6639, corespunzător unui indice de 94,7% şi unui grad foarte eficient. 

 Pe materii situaţia se prezintă astfel: 



 - în materie non-penal dintr-un număr de 6250 dosare, au fost închise într-un an 5933 

dosare, valoarea indicatorului fiind de 94,9%, corespunzătoare unui grad foarte eficient. 

 - în materie penal dintr-un număr de 739 au fost închise într-un an 685, valoarea 

indicatorului fiind de 92,7%, corespunzătoare unui grad foarte eficient. 

 Diferenţiat pe materii, situaţia dosarelor închise într-un an se prezintă astfel: 

 În materie civilă, dintr-un număr de 5545 dosare soluţionate, 5291 au fost închise într-

un an, valoarea indicatorului fiind 95,4%, corespunzător unui grad foarte eficient. 

 De asemenea,în materia litigiilor cu profesioniştii, dintr-un număr de 108 dosare 

soluţionate, 88 au fost închise într-un an, valoarea indicatorului fiind 81,5%, corespunzător 

unui grad foarte eficient, iar în materie cauzelor cu minori şi familie, dintr-un număr de 597 

dosare soluţionate, 554 au fost închise într-un an, valoarea indicatorului fiind 92,8%, 

corespunzător unui grad foarte eficient. 

Este de menţionat în acest context că există încă un stoc de dosare neînchise în mod 

corespunzător, deşi au fost soluţionate şi redactate în termenul prevăzut de lege.  

 I.4.6 . Durata medie de soluţionare pe materii 

 Durata medie de soluţionare a cauzelor reprezintă  timpul mediu scurs între data 

înregistrării dosarului (“Dată dosar” în sistemul ECRIS) şi data închiderii documentului final  

ultimul dacă sunt mai multe. Indicatorul are în vedere valoarea medie de soluţionare a tuturor 

materiilor arătate mai jos (penal – non-penal), care este dată de media aritmetică a tuturor 

valorilor materiilor respective. 

În cadrul acestui indicator, gradele de eficienţă penal- non-penal sunt: 

- sub 11 luni / 5 luni = foarte eficient; 

- între 11 luni – 1 an/5 luni- 6 luni = eficient; 

- între 1 an – 1 an şi 6 luni/ 6 luni – 1 an = satisfăcător; 

- peste 1 an şi 6 luni/ 1 an =ineficient; 

 Gradul de eficienţă pe materii se măsoară astfel: sub 11 luni vechime (non-penal)/ sub 

5 luni vechime (penal) – foarte eficient, între 11 luni - 1 an vechime (non-penal)/ 5 luni- 6 

luni  vechime penal- eficient; între 1 an şi 6 luni vechime (non-penal)/ 6 luni - 1 an vechime 



(penal) – satisfăcător şi peste 1 an şi luni vechime (non-penal) peste 1 an vechime (penal) – 

ineficient. 

  Potrivit datelor statistice, durata medie de soluţionare în materie penală în cursul 

anului 2016, a fost de 4,4  luni în penal iar în materie non-penală de 3,3 luni, corespunzător 

gradului foarte eficient. 

  Diferenţiat pe materii, situaţia se prezintă în următorul mod: civil : dosare soluţionate 

5550, cu o durată de soluţionare medie de 2,9 luni; litigii cu profesioniştii : 108 dosare 

soluţionate cu o durată de soluţionare medie de 10,9 luni; minori şi familie: 598 dosare cu o 

durată de soluţionare medie de 5,6 luni; penal: 743 dosare cu o durată de soluţionare medie de  

4,4 luni, corespunzător gradului foarte eficient. 

  Analizând comparativ anul 2016 cu anul 2015 se constată că durata medie de 

soluţionare a crescut în materie penală, de la 4,36 luni la 4,4  luni,   iar  în materie non-penală 

de  a scăzut de la 3,92 luni la 3,3, luni . 

 

    

I.4.7. Hotărârile redactate peste termenul legal 

Reprezintă procentul instanţei  de redactare peste termen a dosarelor finalizate cu 

document de tip final Hotărâre, termenul de redactare este cel implementat în nomenclatoarele 

Ecris. 



Gradele de eficienţă pentru acest indicator sunt: 

În cadrul acestui indicator, gradele de eficienţă stabilite sunt: 

- sub 5%= foarte eficient; 

- între 5% şi 10 %= eficient; 

- între 10% şi 20% = satisfăcător; 

- peste 20%= ineficient; 

 Conform evidenţelor generate de aplicaţia statis, situaţia redactărilor restante în anul 

2016 se prezintă în următorul mod: din numărul total de dosare soluţionate prin hotărâre, 

respectiv 2774, un număr de 502 de hotărâri au fost redactate peste termen, cu o pondere de 

18,1%, cu o medie de depăşire în zile de 41,4, corespunzător gradului eficient. 

 Este important de menţionat faptul că situaţia redactărilor peste termen a fost 

evidenţiată aşa cum rezultă ea din evidenţele Statis central, evidenţă ce are în vedere 

momentul închiderii dosarului. 

 Pe materii, situaţia se prezintă în următorul mod: în materie non-penal, 2496 dosare 

soluţionate prin hotărâre, din care neredactate în termen 441, cu o medie de 17,7%, cu o 

medie de depăşire de 35,6 zile, corespunzător gradului eficient; în materie penal, 278 dosare 

soluţionate prin hotărâre, din care neredactate în termen 61, cu o pondere de  21,9%, cu o 

medie de depăşire de 83,5 zile, corespunzător gradului eficient. 

 Diferenţiat pe materii, în anul 2016 situaţia se prezintă astfel: materie civilă: 1934 

dosare soluţionate prin hotărâre, din care neredactate în termen 354, cu o pondere  de 18,3 %, 

cu o medie de depăşire de 32,9 zile, corespunzător gradului eficient; litigii cu profesioniştii 74 

dosare soluţionate prin hotărâre, din care neredactate în termen 15, cu o pondere de  20,3%, 

cu o medie de depăşire de 23,5 zile, corespunzător gradului eficient; minori şi familie 488 

dosare soluţionate prin hotărâre, din care neredactate în termen 72, cu o pondere de  14,8%, 

cu o medie de depăşire de 50,9, corespunzător gradului foarte eficient; penal 278 dosare 

soluţionate prin hotărâre, din care neredactate în termen 61, cu o pondere de  21.99%, cu o 

medie de depăşire de 83,5 zile, corespunzător gradului eficient. 

Comparativ, în anul 2015 situaţia se prezenta astfel: materie civilă: 1887 dosare 

soluţionate prin hotărâre, din care neredactate în termen 222, rezultând o valoare a 

indicatorului de 11,76 %, cu o medie de depăşire de 68,63 zile, corespunzător gradului 



eficient; litigii cu profesioniştii 121 dosare soluţionate prin hotărâre, din care neredactate în 

termen 15, rezultând o valoare a indicatorului de 12,40%, cu o medie de depăşire de 237 zile, 

corespunzător gradului EFICIENT; minori şi familie 476 dosare soluţionate prin hotărâre, din 

care neredactate în termen 73, rezultând o valoare a indicatorului de 15,34%, cu o medie de 

depăşire de 16,90, corespunzător gradului satisfăcător; penal 162 dosare soluţionate prin 

hotărâre, din care neredactate în termen 34, rezultând o valoare a indicatorului de 20,99%, cu 

o medie de depăşire de 77 zile, corespunzător gradului satisfăcător. 

 Se constată că, raportat la anul 2015, în anul 2016 ponderea dosarelor redactate peste 

termenul legal a crescut. 

 Analiza comparativă a indicatorului redactări peste termenul legal, raportat la 

celelalte instanţe din raza Curţii de Apel Piteşti  

 Din datele rezultate din aplicaţia Statis, rezultă că Judecătoria Câmpulung, cu un 

număr de 2774 dosare soluţionate prin hotărâre, din care 502 redactate peste termen, cu o 

pondere de  18,1% şi o medie de depăşire de 41,4 zile se încadrează în gradul eficient, după 

Judecătoria Bălceşti, pe aceiaşi poziţie cu Judecătoriile Brezoi, Costeşti, Curtea de Argeş, 

Râmnicu Vâlcea, Drăgăşani şi Topoloveni şi înaintea Judecătoriei Horezu,  care are gradul 

satisfăcător şi a Judecătoriei  Piteşti, care încadrează la gradul ineficient. 

 Diferenţiat pe materii, analiza comparativă cu celelalte instanţe din raza Curţii de Apel 

Piteşti, se prezintă astfel: 

 În materie penală  cu un număr de 278 dosare soluţionate prin hotărâre, din care 

neredactate în termen 61, rezultând o valoare a indicatorului de 21.99% şi  o medie de 

depăşire de 83,5 zile, Judecătoria Câmpulung se încadrează în gradul de eficienţă eficient, 

alături de Judecătoria Bălceşti, Brezoi, Curtea de Argeş şi Topoloveni, înaintea Judecătoriilor 

Costeşti, Piteşti şi Râmnicu Vâlcea,  care au gradul satisfăcător şi a  Judecătoriilor Drăgăşani 

şi Horezu, care au gradul eficienţă ineficient. 

 În materie civilă cu un număr de 1934 dosare soluţionate prin hotărâre, din care 

neredactate în termen 354, cu o pondere de  18,3% şi  o medie de depăşire de 32,9 zile, 

Judecătoria Câmpulung se încadrează în gradul de eficienţă eficient, după Judecătoriile 

Bălceşti, Costeşti şi Râmnicu Vâlcea, alături de Judecătoria Brezoi, Costeşti Curtea de Argeş, 

Drăgăşani şi Topoloveni care au de asemenea gradul eficient şi înaintea Judecătoriilor Horezu 

şi Piteşti care au gradul eficienţă ineficient. 



 În materia litigiilor cu profesionişii cu un număr de 74 dosare soluţionate prin 

hotărâre, din care neredactate în termen 15, cu o pondere de  20,30 % şi  o medie de depăşire 

de 23,5 zile, Judecătoria Câmpulung se încadrează în gradul de eficienţă eficient, alături de 

Judecătoriile Bălceşti, Brezoi, Drăgăşani, Râmnicu Vâlcea, şi Topoloveni care au gradul 

eficienţă eficient, înaintea Judecătoriilor Costeşti, Curtea de Argeş care au gradul de eficienţă 

satisfăcător şi a Judecătoriilor Horezu şi Piteşti care au gradul ineficient. 

 În materia minori şi familie cu un număr de 488 dosare soluţionate prin hotărâre, din 

care neredactate în termen 72, rezultând o valoare a indicatorului de 14,8 % şi  o medie de 

depăşire de 50,9 zile, Judecătoria Câmpulung se încadrează în gradul de eficienţă foarte 

eficient alături  de  Judecătoria Bălceşti, urmată de Judecătoriile Brezoi, Curtea de Argeş, 

Drăgăşani, Râmnicu Vâlcea şi Topoloveni care au gradul eficienţă eficient, a Judecătoriilor 

Costeşti şi Horezu, care au gradul satisfăcător şi a Judecătoriei Piteşti care are gradul 

ineficient. 

 În privinţa hotărârilor pronunţate în Camera de consiliu dintr-un total de 156 dosare au 

fost redactate peste termen un număr de 11 dosare, cu o pondere de 7,1% şi o medie de 

depăşire de 17,7 Judecătoria Câmpulung se încadrează în gradul eficient iar în cazul 

încheierilor în materia măsurilor preventive, dintr-un număr de 4 dosare, trei au fost redactate 

peste termen, cu o pondere de  75% , Judecătoria Câmpulung se încadrează în gradul 

ineficient. 

 De asemenea, în privinţa încheierilor de anulare a cererii, dintr-un număr de 56 de 

dosare, 9 au fost redactate peste termen, ceea ce conduce la încadrarea Judecătoriei 

Câmpulung în gradul eficient iar în privinţa încheierilor de cameră preliminară cu un număr 

de 43 de încheieri, din care redactate peste  termen un număr de 14 , cu o pondere de 32,6 % 

gradul de eficienţă este satisfăcător. 

 

 

 

 

 

 

 



Eficienta activităţii Judecătoriei Câmpulung 

E01: Rata de soluţionare 

2016 

DENUMIRE JUDECATORIE 

NUMAR DOSARE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE 

EFICIENTA 

SOLUTIONATE INTRATE F E S I 

Judecatoria CAMPULUNG 7006 7349 95,3%         

2015 

Judecatoria CAMPULUNG 4687 4799 97,67%         

2014 

Judecatoria CAMPULUNG 4861 4843 100,37%         

 

Judecatoria Campulung a inregistrat in 2016 o scadere a ratei de solutionare cu 

2,37% fata de 2015, scadere ce a pastrat gradul de eficienta in SATISFACATOR. Analizand 

datele din perspectiva volumului de activitate se poate constata ca Judecatoria Campulung a 

inregistrat o crestere cu 2711 dosare a volumului de activitate datorita intrarilor foarte mari. 

2016 

DENUMIRE 

JUDECATORIE 

VOLUM ACTIVITATE SOLUTIONATE 

STOC 

FINAL 
TOTAL 

DIN CARE 

TOTAL 

DIN CARE DIN 

STOC 

INITIAL 
INTRATE STOC INITIAL INTRATE 

Judecatoria 

CAMPULUNG 
9108 1759 7349 7006 1486 84,5% 5520 75,1% 2102 

2015 

Judecatoria 

CAMPULUNG 
6397 1599 4798 4689 1281 80,1% 3408 71,0% 1708 

2014 

Judecatoria 

CAMPULUNG 
6459 1617 4842 4860 1383 85,5% 3477 71,8% 1599 

 



E02: Vechimea dosarelor in stoc 

2016 

DENUMIRE JUDECATORIE 

NUMAR DOSARE 

VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE 

EFICIENTA 

IN 

STOC 

DIN CARE MAI 

VECHI DE 1,5 ANI 
F E S I 

Judecatoria CAMPULUNG 2102 98 4,7%         

2015 

Judecatoria CAMPULUNG 1712 168 9,81%         

2014 

Judecatoria CAMPULUNG 1600 161 10,06%     

E03: Ponderea dosarelor închise intr-un an 

2016 

DENUMIRE JUDECATORIE 

NUMAR DOSARE 

VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE 

EFICIENTA 

SOLUTIONATE 

DIN CARE 

INTR-UN 

AN 

F E S I 

Judecatoria CAMPULUNG 7006 6634 94,7%         

2015 

Judecatoria CAMPULUNG 4687 4452 94,99%         

2014 

Judecatoria CAMPULUNG 4861 4304 88,54%         

 



E04: Durata medie de soluţionare 

2016 

DENUMIRE JUDECATORIE 
DOSARE 

SOLUTIONATE 

DURATA MEDIE 

SOLUTIONARE 
GRAD DE EFICIENTA 

PENAL 
NON 

PENAL 
F E S I 

Judecatoria CAMPULUNG 7006 4,4 3,3 
  

      P C 

2015 

Judecatoria CAMPULUNG 4680 4,36 3,92 
    

     P C 

2014 

Judecatoria CAMPULUNG 4845 6,36 5,15 
    

     P C 

 

E05: Hotărâri redactate peste termenul legal 

2016 

DENUMIRE 

JUDECATORIE 

DOSARE SOLUTIONATE 

VALOARE 

INDICATOR 

MEDIE ZILE 

REDACTARE 

GRAD DE 

EFICIENTA 

PRIN 

HOTARARE 

DIN CARE 

NEREDACTATE 

IN TERMEN 

F E S I 

Judecatoria CAMPULUNG 2777 503 18,1% 22,8         

2015 

Judecatoria CAMPULUNG 2646 344 13,00% 65,82         

2014 

Judecatoria CAMPULUNG 2425 305 12,58% 95,27         

 



E06: Analiza centralizata indicatori eficienta 

2016 

DENUMIRE JUDECATORIE 

GRAD DE EFICIENTA 

F E S I 

Judecatoria CAMPULUNG   

  

    
E01 E02 E03 E04 E05 

2015 

Judecatoria CAMPULUNG   

  

    
E01 E02 E03 E04 E05 

2014 

Judecatoria CAMPULUNG   

  

    
E01 E02 E03 E04 E05 

 

 

 


