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I. DATE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA  INSTANŢEI ÎN ANUL 2018 

I.1. Volumul de activitate la nivelul instanţei 

I.1. Volumul de activitate  

În anul 2018, la Judecătoria Câmpulung, de la 1 ianuarie 2018 la 31 decembrie  2018 au 

funcţionat  efectiv un număr de 8  judecători, ce au avut de soluţionat în anul 2018 un volum de 

9248 dosare, rezultat din stocul iniţial de dosare de 1667 la care se adaugă 7581 dosare nou 

intrate. 

Din stocul iniţial  de 1667 dosare au fost soluţionate 1479 dosare, adică un procent de 

88,7% iar din dosarele nou intrate au fost soluţionate 6486 dosare, ceea ce reprezintă  un procent 

de 85,6%. 

 

 

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 = 1667+7581= 9248 

Va= 9248 dosare de soluţionat 
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Legendă: Prima coloană: Volum de activitate; a doua coloană - penal; a treia coloană - 

civil; a patra coloană – litigii cu profesioniştii; a cincea coloană – minori şi familie;  

 

 

 Diferenţiat, pe materii, situaţia se prezintă astfel: în materie penală, 1131 dosare, din care 

187 din stoc şi 944 nou intrate,  7032 dosare civile, din care 1192 dosare aflate în stoc şi 5840 

dosare nou intrate, 141 dosare litigii cu profesioniştii, din care 112 dosare nou intrate şi 29 

dosare aflate în stoc, 944 dosare minori şi familiei, din care 685 dosare nou intrate şi 259 dosare 

aflate în stoc.  
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STOCUL  DE DOSARE – ANALIZA COMPARATIVĂ  

La începutul anului 2019 stocul de dosare aflat pe rolul Judecătoriei Câmpulung a fost de 

1283 dosare, din care 137 dosare în materie penală, (cu o pondere de 11 % din stocul iniţial) 876 

în materie civilă, (cu o pondere de 68 % din stocul iniţial) 31 litigii cu profesioniştii, (cu o 

pondere de 2 % din stocul iniţial)  şi 239 litigii minori şi familiei, (cu o pondere de 19 % din 

stocul iniţial). 

 

   Din punct de vedere al evoluţiei stocului de dosare se constată că anul 2017 a debutat 

cu un stoc iniţial de 2246 de dosare rămas la finalul anului 2016, diferenţiat pe materii astfel: 394 
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de dosare în materie penal  (cu o pondere de 17 % din stocul iniţial) respectiv 1852 de dosare în 

materie non-penal (cu o pondere de 83 % din stocul iniţial),  din care 1545 de dosare civile ( 

69%), 272 dosare minori şi familie ( 12%) şi 35 de  litigii cu profesioniştii ( 2 %). 

 

Pe parcursul anului 2017 stocul de dosare s-a diminuat, astfel că la 1 ianuarie 2018 stocul 

de dosare a scăzut  de la 2246 la 1610 dosare, diferenţiat pe materii astfel: 175 de dosare în 

materie penal  (cu o pondere de 11 % din stocul iniţial) respectiv 1435 de dosare în materie non-

penal (cu o pondere de 89 % din stocul iniţial),  din care 1158 de dosare civile ( 72%),  249 

dosare minori şi familie ( 15%) şi 28 de  litigii cu profesioniştii ( 2 %) . 

Aşadar, se poate observa că în ultimii trei ani, situaţia stocului de dosare s-a îmbunătăţit 

considerabil, acesta scăzând în fiecare an, de la 2246 dosare, la 1610 dosare, iar în anul 2018 la 

1283 dosare, deci tendinţa este una pozitivă, de diminuare semnificativă a dosarelor ce se află în 

stocul Judecătoriei Câmpulung. 
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În privinţa dosarelor suspendate, la sfârşitul anului 2018 se înregistra un număr de 119 

dosare suspendate. 
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Dosarele intrate 

În anul 2018 dosarele intrate, diferenţiat pe materii astfel au fost  de 7581 din care: 944 

dosare în materie penal  (cu o pondere de 12 %) respectiv 6637 dosare în materie non-penal (cu o 

pondere de 88% din volum), între acestea din urmă, fiind identificate 5840 dosare în materie 

civilă (77 %) un număr de 685 dosare în materie minori şi familie (9 %) şi 112 litigii cu 

profesioniştii (2 %) . 

Analiza comparativă a dosarelor nou intrate, prin raportare la anul 2017, relevă un ritm de 

evoluţie de 13,32%, cu o contribuţie în total evoluţie valorică de 891 dosare. Faţă de aceiaşi 

perioadă a anului 2016 ritmul de evoluţie a fost în creştere de 2,11%, cu o contribuţie în total 

evoluţie valorică de 157 dosare, iar faţă de anul 2015 ritmul de evoluţie a fost în creştere de 

57,97%, cu o contribuţie în total evoluţie valorică de 2782 dosare. 

Se observă aşadar că la nivelul acestei instanţe,  intrarea de dosare a cunoscut o creştere 

semnificativă, în anul 2015 dosarele nou intrate fiind de 4799, în timp ce în anul 2018 dosarele 

nou intrate au fost în număr de 7581. 
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 DOSARE PRONUNŢATE 
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În anul 2018 au fost pronunţate soluţii într-un număr de 7916 dosare, din care 962 în 

materie penală, respectiv un procent de 12%, 6954 în materie non penală,  din care 6140 în 

materie civilă, respectiv un procent de 78%, 110 litigii cu profesioniştii, respectiv un procent de 

1%  şi 704 minori şi familie, respectiv un procent de 9%. 

 

 

 

Din punct de vedere statistic, se constată că în perioada anilor 2013-2018, evoluţia 

dosarelor pronunţate cunoaşte o evoluţie de creştere accentuată, aşa cum rezultă din graficul 

prezentat. 
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I.2.  Încărcătura pe judecător 

În perioada de referinţă la nivelul instanţei, conform evidenţelor Ecris au funcţionat un 

număr de 8 judecători, altfel spus un număr mediu de  7,9 judecători dintr-o schemă de 10 

judecători distribuiţi mai întâi în  complete  configurate la începutul anului astfel: 8 complete  de 

tip C civil, 8 complete de tip C penal, 8 complete de tip C încuviinţări CC, respectiv 4 complete 

de tip C cerere in anulare şi un complet specializat denumit C persoane juridice, 8 complete de 

C cameră preliminară, 2 complete 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 complete de tip C vacanţă civil, respectiv 2 complete de tip C vacanţă CC .  

      

1.2. 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 .        

 Din datele statistice puse la dispoziţie conform aplicaţiei Statis Semi Central reiese că în 

cursul anului 2018 încărcătura pe judecător  prin raportare la volumul efectiv de activitate a fost 

de 1170,6 dosare. 

Î=Va : 7,9= 9248 : 7,9  egal 1170,6 dosare  

Având în vedere faptul că în anul 2015 încărcătura pe judecător a fost de  759,97 

dosare/judecător, în anul 2016 a fost  de 1240 dosare/judecător, în anul 2017 a fost de 1223,3 

dosare/judecător, iar în anul 2018 a fost de 1170,6 dosare, rezultă că s-a înregistrat  o uşoară 

scădere a încărcăturii pe judecător. 

În ceea ce priveşte încărcătura pe judecător prin raportare la dosarele intrate, aceasta a 

fost de 959,6 dosare. 
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 Încărcătura pe judecător diferenţiat pe materii  în anul 2018, prin raportare la dosarele nou 

intrate  se prezintă astfel: 

             Încărcătura materie non-penală           Încărcătura materie penală 

       Înonpen=840,1 dosare /judecător           Îpen= 121 dosare /judecător     

 Încărcătura pe judecător diferenţiat pe materii  în anul 2018, prin raportare la volumul de 

activitate efectiv  se prezintă astfel: 

             Încărcătura materie non-penală           Încărcătura materie penală 

       Înonpen= 1027,5dosare /judecător           Îpen=  145 dosare /judecător     

  Diferenţiat pe materii, situaţia încărcăturii pe judecător, în funcţie de volumul de 

activitate efectiv  se prezintă  astfel: dosare penale 145, cu o pondere de 12% din volumul total, 

în materie civilă  901,5, cu o pondere de 76% din volumul total, 21,4 litigii cu profesioniştii, cu o 

pondere de 2% din volumul total şi 121  în materia cauzelor cu minori şi familiei, cu o pondere 

de 10% din volumul total. 
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Comparativ cu anul 2018, se observă că  încărcătura raportată la volumul de activitate   a 

scăzut uşor, de la  1223,3 dosare la 1170,6 dosare. 

Raportat la celelalte instanţe din raza Tribunalului Argeş, cu o încărcătură raportată la 

intrate de 959,6 dosare şi de 1170,6 dosare, raportată la volumul efectiv de activitate, Judecătoria 

Câmpulung se află la limita superioară a încărcăturii pe judecător, după Judecătoria Costeşti  

care are o încărcătură de 1006,3 dosare, raportat la dosarele nou intrate şi de 1366,8 dosare prin 

raportare la volumul efectiv de activitate. 
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În privinţa încărcăturii pe grefier, se constată că aceasta a fost de 689,2, raportat la 

dosarele nou intrate şi de 840,7 dosare,  prin raportare  la volumul efectiv de activitate fapt ce 

plasează Judecătoria Câmpulung  pe primul loc ca încărcătură pe grefier la nivelul Curţii de Apel 

Piteşti. 

 

Încărcătura pe grefier  la nivelul Judecătoriei Câmpulung  se situează peste media 

judecătoriilor din raza Curţii de Apel Piteşti, care, potrivit datelor din statis-semicentral, a fost de  

527,3 dosare raportat la nou intrate şi de 750,6 raportat la volumul de activitate efectiv. 

Încărcătura foarte mare de dosare, atât pentru judecători cât şi pentru grefieri, impune o 

suplimentare a schemei de personal, necesară pentru ca activitatea să se desfăşoare în parametri 

de normalitate, fără a mai fi necesare ore suplimentare de lucru, aşa cum se întâmplă în prezent 

pentru a face faţă volumului de lucrări. 

 

I.3. Analiza activităţii instanţei din perspectiva  

indicatorilor de eficienţă 

Indicatorii de eficienţă şi eficacitate şi gradele de eficienţă 

I.3.1. Eficienţa generală a instanţei 

 Analizat statistic, conform evidenţelor statis, gradul de eficienţă generală pentru 

Judecătoria Câmpulung este foarte eficient, atât în materie penală, cât şi în materie non-penală. 
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 În toate materiile, respectiv civil, penal, litigii cu profesioniştii şi minori şi familie 

Judecătoria Câmpulung a înregistrat foarte eficient. 

 O analiză comparativă a gradului de eficienţă generală  între anii 2014-2018 ne arată că la 

nivelul eficienţei cumulate pe materii, indicatorul se menţine  la nivelul anului 2017, fiind  foarte 

eficient, spre deosebire de anii 2014 - 2016 în care a fost eficient. 

Atât în  materie non-penală, cât şi în materie penală, Judecătoria Câmpulung a înregistrat  

gradul foarte eficient . 

E06Q13 Indicatori Eficienţă, analiză Judecătorii în Tribunal 

 

Analizând comparativ gradul de eficienţă generală cumulat pe materii al Judecătoriei 

Câmpulung cu celelalte instanţe arondate Tribunalul Argeş, se constată că Judecătoria 

Câmpulung, cu gradul foarte eficient, se situează înaintea  Judecătoriilor Costeşti, Curtea de 

Argeş,  Piteşti şi Topoloveni  care au gradul general eficient. 

E06.Q12: Indicatori eficienta, analiza Judecătorii în Curte 
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Urmare a unei analize comparative a gradului de eficienţă generală în materie penală al 

Judecătoriei Câmpulung cu celelalte instanţe arondate Curţii de Apel Piteşti, se constată că 

Judecătoria Câmpulung, cu gradul foarte eficient, se situează  pe aceeaşi poziţie Judecătoriile 

Bălceşti, Costeşti şi Curtea de Argeş şi înaintea Judecătoriilor, Brezoi, Horezu, Piteşti, Râmnicu 

Vâlcea şi Topoloveni care au gradul eficient şi a Judecătoriilor Drăgăşani şi Horezu care au 

gradul satisfăcător. 

E06Q12 Indicatori eficienţă, analiza Judecătorii în Curte, materie penală 
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În materie non-penală, gradul de eficienţă al Judecătoriei Câmpulung este foarte eficient,  

ceea ce o situează alături de  Judecătoria Bălceşti, care are gradul foarte eficient, şi înaintea 

Judecătoriilor Brezoi, Costeşti, Curtea de Argeş, Costeşti, Horezu, Piteşti şi  Râmnicu Vâlcea şi 

Topoloveni, care au gradul eficient şi a Judecătoriei Drăgăşani, care are gradul satisfăcător. 

În privinţa acestui indicator se observă că la unul dintre subindicatori, anume E02, ce 

urmăreşte situaţia dosarelor mai vechi de 1,6 luni s-a înregistrat o uşoară scădere faţă de anul 

2017, acesta scăzând de la foarte eficient, la eficient, dar acest fapt se datorează unor împrejurări 

obiective ce vor fi detaliate la analiza acestuia şi nu influenţează gradul general de eficienţă al 

instanţei care rămâne foarte eficient. 

 

 

E06Q12 Indicatori eficienţă, analiza Judecătorii în Curte, materie non- penală 
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Comparând gradul de eficienţă generală în materie civilă al Judecătoriei Câmpulung cu 

celelalte instanţe arondate Curţii de Apel Piteşti, se constată că Judecătoria Câmpulung, cu 

gradul foarte eficient, se situează alături de  Judecătoria Bălceşti şi înaintea Judecătoriilor 

Brezoi, Costeşti, Curtea de Argeş, Horezu, Piteşti şi  Râmnicu Vâlcea şi Topoloveni, care au 

gradul eficient şi înaintea Judecătoriei Drăgăşani, care are gradul satisfăcător. 

E06Q12 Indicatori eficienţă, analiza Judecătorii în Curte, materie civilă 

 

Analizând comparativ gradul de eficienţă generală în materia litigiilor cu profesioniştii 

raportat la celelalte instanţe arondate Curţii de Apel Piteşti, se constată că Judecătoria 

Câmpulung, cu gradul foarte eficient, se situează  la acelaşi grad de eficienţă cu  Judecătoriile 

Costeşti şi Horezu, înaintea Judecătoriilor Bălceşti, Brezoi, Piteşti, Râmnicu Vâlcea şi 
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Topoloveni şi a  Judecătoriilor  Curtea de Argeş şi Drăgăşani, care au gradul eficient şi a 

Judecătoriilor şi care au gradul de eficienţă satisfăcător. 

 

În privinţa litigiilor din materia minori şi familie raportat la celelalte instanţe arondate 

Curţii de Apel Piteşti, se constată că Judecătoria Câmpulung, cu gradul foarte eficient, se 

situează  la acelaşi grad de eficienţă cu  Judecătoriile Bălceşti, Costeşti, Râmnicu Vâlcea şi 

Topoloveni şi înaintea Judecătoriilor Brezoi, Curtea de Argeş şi  Piteşti,  care au gradul eficient  

şi a Judecătoriilor Horezu şi Drăgăşani, care au gradul satisfăcător. 

E06Q12 Indicatori eficienţă, analiza Judecătorii în Curte, materie minori şi familie 

 

Eficacitatea şi gradele de eficienţă 

I.3.2. Operativitatea  

 În privinţa dosarelor pronunţate, în perioada 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018, au fost 

pronunţate hotărâri şi respectiv încheieri de dezinvestire în 7916 dosare, din care 962 în materie 

penală,  cu o pondere de 12% şi 6954 în materie non-penală, cu o pondere de 88% din care 6140 

în materie civilă, cu o pondere de 78%, 110 în materia litigii cu profesioniştii, cu o pondere de 

1%  şi 704 în materie minori şi familie, cu o pondere de 9%. 
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R08Q15 Situaţie statistică dosare pronunţate, analiza Judecătorii în Curte 

 

 

Fej06 Analiză  centralizată eficienţă Judecători 
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        Dosare soluţionate în perioada de referinţă 

     În anul 2018 au fost soluţionate 7965 dosare, diferenţiat pe materii astfel: 994 dosare în 

materie penal  (cu o pondere de 13 % din totalul dosarelor soluţionate) respectiv 6971dosare în 
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materie non-penal (cu o pondere de  87% din total dosarelor soluţionate), din care: 6156  dosare 

civile (77%), 705 dosare minori şi familie ( 9 %) şi 110 litigii cu profesioniştii ( 1 %) . 

 
În anul 2018 au fost pronunţate un număr de 7916 hotărâri/încheieri, iar din analiza 

documentului de tip final pronunţat rezultă că dintre acestea un număr de 3973 sunt sentinţe 

civile  pronunţate în şedinţă publică şi camera de consiliu, 3853 încheieri de dezînvestire, 71 

încheieri anulare cerere, 18 încheieri penale date în  camera preliminară/camera de consiliu şi 1 

încheiere măsuri preventive.   
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La sfârşitul anului 2018 au rămas în 1283 dosare, diferenţiat pe materii astfel: 137 de 

dosare în materie penal,  respectiv 1146 de dosare în materie non-penal, din care 876 de dosare 

civile , 239 dosare minori şi familie şi 31 de  litigii cu profesioniştii .  

În stocul final, au fost identificate un număr de 119 dosare suspendate, diferenţiat pe 

materii astfel: 0 dosare în materie penal,  respectiv   119 dosare în materie non-penal între 

acestea din urmă, fiind identificate 79 dosare în materie civilă, un număr de 33 dosare în materie 

minori şi familie şi 7  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 =7965x100/7581+1667 =86,12% 

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. 

Se observă că operativitatea a crescut  de la 81,97 % în anul 2017, la 86,12 % în anul 

2018. 

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 =29449 x 100/11704 +27443 

Oc=75,00 %  

Analizând comparativ acest indicator, cu cel din anul 2016, când operativitatea 

raportată la complexitate a fost de Oc=69,77%, cu cel din anul 2017  de 72,62%  şi cu cel din  

2018 de 73,85 % se observă că s-a înregistrat  o îmbunătăţire a acestui indicator, operativitatea 

raportată la complexitate crescând la 75%. 

           I.3.3 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.  

În anul 2018 rata de soluţionare, faţă de numărul de dosare soluţionate, respectiv 7965,  

raportate la dosarele intrate, respectiv 7581, corespunde unei valori a indicatorului de       105,1 

%, ceea ce încadrează Judecătoria Câmpulung la gradul foarte eficient. 

Se observă aşadar că acest  indicator a cunoscut o menţinere a gradului de performanţă a 

activităţii, caracterizată, ca şi în anul 2017, de cel mai mare grad de eficienţă, anume  foarte 

eficient. 

Situaţia pe materii în anul 2018 se prezintă astfel: 
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În materie civilă 6156 dosare soluţionate raportate la 5840 dosare  intrate, (6156  dosare 

soluţionate: 5840  dosare intrate, ceea ce conduce la o valoare a indicatorului de 105,4 %, ceea ce 

corespunde gradului de eficienţă  foarte eficient. 

Litigii cu profesionişti  110 dosare soluţionate raportate la 112 dosare  intrate, (110 dosare 

soluţionate: 112 dosare intrate), conduce la o valoare a indicatorului de 98,2, %, ceea ce 

corespunde gradului de eficienţă satisfăcător. 

În privinţa evoluţiei acestui indicator, se constată că anul 2018 a debutat cu un stoc iniţial 

de 29 de dosare, iar la finalul anului 2018 stocul era de 31 de dosare, însă în acest stoc sunt 

cuprinse şi dosarele suspendate în baza art. 75 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 

prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, aflându-se în această situaţie un număr de 7 dosare, ceea 

ce influenţează puternic acest indicator de performanţă, dat fiind faptul că se raportează la un 

număr mic de dosare. 

Totodată, acest indicator a fost influenţat negativ de intrările de dosare în ultimul 

trimestru al anului 2018, când au fost înregistrate 27 de dosare litigii cu profesioniştii, spre 

deosebire de perioada ultimului trimestru a anului 2017, când au fost 24 de dosare nou intrate. 

Minori şi familie  705 dosare soluţionate raportate la 685 dosare  intrate, (705- număr 

dosare soluţionate: 685- număr  dosare intrate) conduce la o valoare a indicatorului de      102,9 

%, ceea ce corespunde gradului de eficienţă eficient. 

În materie penală  994 dosare soluţionate raportate la 944 dosare  intrate,(  994- număr 

dosare soluţionate: 944 - număr  dosare intrate=1,052 x100=105,3%) conduce la o valoare a 

indicatorului de 105,3 %, ceea ce corespunde gradului de eficienţă foarte eficient. 

 În această materie se constată că există se menţine gradul foarte eficient înregistrat de 

Judecătoria Câmpulung în anul 2017. 

 În privinţa ratei de soluţionare pentru toate materiile, se observă că Judecătoria 

Câmpulung a avut în anul 2014 gradul eficient, în anii 2015 şi 2016 gradul de eficienţă 

satisfăcător, pentru ca în anii 2017 şi 2018  să aibă gradul foarte eficient. 

E01Q13 Rata de soluţionare, analiza Judecătorii în Tribunal
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Se impune a se sublinia faptul că această rată de soluţionare a fost obţinută cu eforturi 

mari ale colectivului Judecătoriei Câmpulung, în condiţiile în care s-a înregistrat o creştere a 

dosarelor nou intrate la un nivel ce nu s-a mai înregistrat până la acest moment. 

Acestei creşteri a numărului de dosare la un nivel  de 7581 dosare nou intrate i-a 

corespuns o reducere a schemei de personal, atât la judecători, cât şi la grefieri, pe parcursului 

ultimilor ani, situaţie ce a făcut ca eforturile depuse de întregul personal să fie foarte mari, 

dincolo de programul normal de lucru,  pentru ca obiectivele de performanţă menţionate să fie 

atinse.  

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 7965 raportat la  7581 dosare intrate şi o valoare a indicatorului de 105,1%, 

ceea ce o încadrează în gradul de eficienţă foarte eficient, Judecătoria Câmpulung se situează la 

acelaşi nivel de performanţă cu Judecătoriile  Brezoi, Horezu şi  Piteşti. 

E01Q12 Rata de soluţionare, analiza Judecătorii în Curte 

 

 

I.3.4. 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. 

La Judecătoria Câmpulung, dintr-un stoc de 1283 dosare, 71 dosare sunt mai vechi de 1,5 

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

eficient. 

Deşi în anul 2017 Judecătoria Câmpulung se încadra  la gradul foarte eficient, prin 

raportare la stocul mai mic de dosare, indicatorul a înregistrat o uşoară scădere, deşi numărul 

dosarelor mai vechi de 1, 5 ani a scăzut de la 80 dosare în anul 2017, la 71 dosare în anul 2018, 

deci tendinţa este una pozitivă. 

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

decembrie  2018 se prezintă după cum urmează:în materie penală: 3 dosare dintr-un stoc de 137 
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dosare; în materie civilă:  60 de dosare  dintr-un stoc de 876 dosare, valoarea indicatorului fiind 

de 6,8%, corespunzător gradului eficient ; 0 dosare în materia litigii cu profesionişti, dintr-un 

stoc de 31 de dosare, valoarea indicatorului fiind de 0,0%, corespunzător gradului foarte eficient 

; 8 dosare în materia minori şi familie, dintr-un stoc de 239 dosare, valoarea indicatorului fiind 

3,3%, 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, în privinţa  ponderii 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. 

În anul  2016  situaţia se prezenta 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 
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foarte eficient şi 17 dosare în materie penală, dintr-un stoc de 383 dosare, valoarea indicatorului 

fiind 4,4%, corespunzător gradului foarte eficient. 

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

decembrie  2017 se prezenta după cum urmează: în materie civilă:  56 de dosare  dintr-un stoc de 

1158 dosare, valoarea indicatorului fiind de 4,8%, corespunzător gradului foarte eficient ; 1 

dosar în materia litigii cu profesionişti, dintr-un stoc de 28 de dosare, valoarea indicatorului fiind 

de 3,6%, corespunzător gradului foarte eficient ; 4 dosare în materia minori şi familie, dintr-un 

stoc de 249 dosare, valoarea indicatorului fiind 1,6%, corespunzător gradului foarte eficient. 

Aşa cum se poate observa, în privinţa acestui indicator, se menţine gradul  foarte eficient. 

 

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

Tribunalului Argeş, raportat la vechimea dosarelor în stoc, se constată că, faţă de stocul relevat 

de aplicaţia Statis, respectiv 1283 dosare şi raportat la un număr de 71 dosare mai vechi de 1 ,5 

ani, cu o valoare a indicatorului de 5,5% Judecătoria Câmpulung se încadrează în gradul  eficient 

alături de Judecătoria Topoloveni,  înaintea Judecătoriilor  Costeşti şi Curtea de Argeş, care se 

încadrează în gradul satisfăcător şi a Judecătoriei Piteşti care se încadrează în gradul ineficient. 
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E02Q13 vechime dosare în stoc, analiza Judecătorii în Tribunal 

 

Prin raportare la celelalte instanţe din raza Curţii de Apel Piteşti, situaţia dosarelor mai 

vechi de 1,5 ani este următoarea: 

E02Q12 vechime dosare în stoc, analiza Judecătorii în Curte 

 

 

În materie civilă:  raportat la un stoc de 876 dosare, din care 60 mai vechi de 1,5 ani o 

valoare a indicatorului de 6,8 %, Judecătoria Câmpulung are un grad de eficienţă eficient care o 

poziţionează la acelaşi nivel de performanţă cu Judecătoriile Bălceşti şi Topoloveni, înaintea 

Judecătoriilor Curtea de Argeş şi Râmnicu Vâlcea, care au gradul satisfăcător şi  a Judecătoriilor 

Brezoi, Costeşti, Drăgăşani,  Piteşti şi Horezu care au gradul ineficient. 

 În materia litigiilor cu profesioniştii: raportat la un stoc de 31 dosare, din care 0 mai 

vechi de 1,5 ani şi o valoare a indicatorului de 0,0 %, Judecătoria Câmpulung are  gradul foarte 

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

Horezu, şi Topoloveni, înaintea Judecătoriilor Piteşti, care are gradul eficient, a Judecătoriei 
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Drăgăşani care are gradul satisfăcător şi a Judecătoriei Râmnicu Vâlcea care are gradul 

ineficient. 

În materia minori şi familie:  raportat la un stoc de 239 dosare, din care 8 mai vechi de 

1,5 ani o valoare a indicatorului de 3,3 %, Judecătoria Câmpulung are un gradul foarte eficient, 

alături de Judecătoriile Bălceşti şi Topoloveni, înaintea Judecătoriilor Brezoi, Costeşti, Curtea de 

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

care au gradul satisfăcător. 

În materie penală: raportat la un stoc de 137 dosare, din care 3 mai vechi de 1,5 ani şi o 

valoare a indicatorului de 2,2%, Judecătoria Câmpulung are un grad de foarte eficient,  care o 

poziţionează înaintea  Judecătoriilor Bălceşti, Costeşti, Curtea de Argeş şi Râmnicu Vâlcea,  care 

au gradul  eficient, Judecătoriile Brezoi şi Topoloveni, care au gradul satisfăcător şi a 

Judecătoriilor  Drăgăşani şi Horezu şi Piteşti care are gradul ineficient. 

Se constată, în privinţa acestui indicator, o îmbunătăţire substanţială faţă de anul 2017, 

când raportat la un stoc de 175 dosare, din care 19 mai vechi de 1,5 ani şi o valoare a 

indicatorului de 10,9%, Judecătoria Câmpulung avea un grad de satisfăcător. 

Prin raportare la toate materiile non-penale, cu un număr de 68 de dosare, dintr-un stoc de 

1146 dosare şi o valoare a indicatorului de 5,9% Judecătoria Câmpulung  are gradul eficient, 

alături de Judecătoriile Bălceşti şi Topoloveni, a Judecătoriilor  Costeşti, Curtea de Argeş, Piteşti 

şi Râmnicu Vâlcea care au gradul satisfăcător, şi a Judecătoriilor Brezoi,  Drăgăşani şi Horezu, 

care au gradul ineficient. 

   I.3.5 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 anul 2018, la Judecătoria Câmpulung, au fost soluţionate un număr de  7965 dosare, 

din care închise într-un an 7725, corespunzător unui indice de 97,0% şi unui grad foarte eficient. 

 Pe materii situaţia se prezintă astfel: 

 - în materie non-penal dintr-un număr de 6971 dosare, au fost închise într-un an 6772 

dosare, valoarea indicatorului fiind de 97,1%, corespunzătoare unui grad foarte eficient. 

 - în materie penal dintr-un număr de 994 dosare au fost închise într-un an 953, valoarea 

indicatorului fiind de 95,9%, corespunzătoare unui grad foarte eficient. 

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

 În materie civilă, dintr-un număr de 6156 dosare soluţionate, 5987 au fost închise într-un 

an, valoarea indicatorului fiind 97,3%, corespunzător unui grad foarte eficient. 

 De asemenea,în materia litigiilor cu profesioniştii, dintr-un număr de 110 dosare 

soluţionate, 106 au fost închise într-un an, valoarea indicatorului fiind 96,4%, corespunzător unui 

grad foarte eficient, iar în materie cauzelor cu minori şi familie, dintr-un număr de 705 dosare 
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soluţionate, 679 au fost închise într-un an, valoarea indicatorului fiind 96,3%, corespunzător unui 

grad foarte eficient. 

 

I.3.6 . 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. 

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

2018, a fost de 3,2 luni în penal, iar în materie non-penală de 2,5 luni, corespunzător gradului 

foarte eficient. 

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

6156, cu o durată de soluţionare medie de 2,3 luni; litigii cu profesioniştii : 110 dosare 

soluţionate cu o durată de soluţionare medie de  3,7 luni; minori şi familie: 705 dosare cu o 

durată de soluţionare medie de 4,3 luni; penal: 994 dosare cu o durată de soluţionare medie de  

3,2 luni, corepunzător gradului foarte eficient.
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 I.3.7. 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. 
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 Conform evidenţelor generate de aplicaţia statis, situaţia redactărilor restante în anul 2018 

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

4074, un număr de 15 de hotărâri au fost redactate peste termen, cu o pondere de 0,4%, cu o 

medie de redactare de 31,4 zile, Judecătoria Câmpulung se  încadrează la  gradul foarte eficient. 

 Pe materii, situaţia se prezintă în următorul mod: în materie non-penal, 3756 dosare 

soluţionate prin hotărâre, din care neredactate în termen 14, cu o pondere de 0,4, corespunzător 

gradului foarte eficient; în materie penal, 318 dosare soluţionate prin hotărâre, din care 

neredactate în termen 1, cu o pondere de 0,3%, corespunzător gradului  foarte eficient.   

 Diferenţiat pe materii, în anul 2018 situaţia se prezintă astfel: materie civilă: 3051  

dosare soluţionate   prin   hotărâre, din   care    neredactate în termen   7 , cu   o pondere   de 0,2 

%,   cu o medie   de   depăşire    de 8,3 zile,   corespunzător    gradului   foarte  eficient; litigii cu 

profesioniştii 99 dosare soluţionate prin hotărâre, din care neredactate în termen 0,    cu o 

pondere de  0,0%, corespunzător gradului foarte eficient; minori şi familie 606 dosare 

soluţionate prin hotărâre, din care neredactate în termen  7, cu o pondere de  1,2%, corespunzător 

gradului foarte eficient; penal 318 dosare soluţionate prin hotărâre, din care neredactate în 

termen 1, cu o pondere de  0,3%, corespunzător gradului foarte eficient. 

Conform evidenţelor generate de aplicaţia statis, situaţia redactărilor restante în anul 2017 

se prezenta în următorul mod: din numărul total de dosare soluţionate prin hotărâre, respectiv 

3644, un număr de 310 de hotărâri au fost redactate peste termen, cu o pondere de 8,5%, cu o 

medie de depăşire în zile de 21,2 şi o medie de redactare de 13, 1 zile, Judecătoria Câmpulung se  

încadrează la  gradul foarte eficient. 

Comparativ, 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 
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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. 

Se constată că, raportat la anul 2016 şi respectiv 2017, în anul 2018 ponderea dosarelor 

redactate peste termenul legal a  scăzut, după cum a scăzut şi durata de depăşire a termenului de 

redactare a hotărârilor judecătoreşti,  de la 502, respectiv  310 hotărâri redactate peste termenul  

legal la 15 hotărâri, fapt ce   reprezintă o îmbunătăţire substanţială a activităţii Judecătoriei 

Câmpulung. 

Se impune însă a fi făcută precizarea că în realitate, numărul de dosare redactate peste 

termenul legal este mai mic, în această statistică intrând şi dosare ce nu au fost redactate cu 

întârziere, în privinţa acestora înregistrându-se erori de operare a documentelor . 

În concret, din cele 15 dosare ce apar în sistemul Ecris ca fiind redactate peste termenul 

legal, doar  7 sunt în mod real restanţe, restul fiind redeschise ca urmare a rectificării unor erori 

de închidere/selectare eronată a tipului de  document. 

Pentru această îmbunătăţire de substanţă a activităţii Judecătoriei Câmpulung, colectivul 

de judecători, dar  şi grefierii, au depus un efort substanţial, pentru care se impune a fi felicitaţi. 

  

E05Q14 Dosare redactate peste termen, analiză Judecătorii în Tribunal 
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E05Q13 Dosare redactate peste termen, analiză Judecătorii în Curte 

 

 
Eficienta activităţii Judecătoriei Câmpulung 
 
E01: Rata de soluţionare 

2018 

DENUMIRE JUDECATORIE 

NUMAR DOSARE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE 
EFICIENTA 

SOLUTIONATE INTRATE F E S I 

Judecătoria CAMPULUNG   105,1%     

2017 

Judecătoria CAMPULUNG 7320 6684 109,5%     

2016 
Judecătoria CAMPULUNG 7006 7349 95,3%         

2015 
Judecătoria CAMPULUNG 4687 4799 97,67%         

2014 
Judecătoria CAMPULUNG 4861 4843 100,37%         
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2018 

DENUMIRE 
JUDECATORIE 

VOLUM ACTIVITATE SOLUTIONATE 

STOC 
FINAL TOTAL 

DIN CARE 

TOTAL 

DIN CARE DIN 

STOC 
INITIAL 

INTRATE STOC INITIAL INTRATE 

Judecătoria 
CAMPULUNG 

9248 1667 7581 7965 1479 88,7% 6486 85,6% 1283 

2017 
Judecătoria 
CAMPULUNG 

8930 2246 6684 7320 2025 90,2% 5295 79,2% 1610 

2016 
Judecătoria 
CAMPULUNG 

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

2015 
Judecătoria 
CAMPULUNG 

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

2014 
Judecătoria 
CAMPULUNG 

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

 
E02: Vechimea dosarelor in stoc 

2018 

DENUMIRE JUDECATORIE 

NUMAR DOSARE 

VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE 
EFICIENTA 

IN 
STOC 

DIN CARE MAI 
VECHI DE 1,5 ANI 

F E S I 

Judecătoria CÂMPULUNG 1283 71 5,5%         

2017 

Judecătoria CÂMPULUNG 1610 80 5,0%     

2016 
Judecătoria CÂMPULUNG 2102 98 4,7%     

2015 
Judecătoria CÂMPULUNG 1712 168 9,81%         

2014 
Judecătoria CÂMPULUNG 1600 161 10,06%     

 
E03: Ponderea dosarelor închise intr-un an 

2018 

DENUMIRE JUDECATORIE 

NUMAR DOSARE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE 
EFICIENTA 

SOLUTIONATE 
DIN CARE 
INTR-UN 

AN 
F E S I 

Judecătoria CÂMPULUNG 7965 7725 97,0%         
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2017 

Judecătoria CÂMPULUNG 7320 6961 95,1%     

2016 
Judecătoria CÂMPULUNG 7006 6634 94,7%     

2015 
Judecătoria CÂMPULUNG 4687 4452 94,99%         

2014 
Judecătoria CÂMPULUNG 4861 4304 88,54%         

 
E04: Durata medie de soluţionare 

2018 

DENUMIRE JUDECATORIE 
DOSARE 

SOLUTIONATE 

DURATA MEDIE 
SOLUTIONARE 

GRAD DE EFICIENTA 

PENAL 
NON 

PENAL 
F E S I 

Judecătoria CAMPULUNG 7965 3,2 2,5 
  

      P C 

2017 

Judecătoria CAMPULUNG 7320 3,6 3,2 
 

   
P C 

2016 

Judecătoria CAMPULUNG 7006 4,4 3,3 
  

    P C 

2015 

Judecătoria CAMPULUNG 4680 4,36 3,92 
    

     P C 

2014 

Judecătoria CAMPULUNG 4845 6,36 5,15 
    

     P C 

 
E05: Hotărâri redactate peste termenul legal 

2018 

DENUMIRE 
JUDECATORIE 

DOSARE SOLUTIONATE 

VALOARE 
INDICATOR 

MEDIE ZILE 
REDACTARE 

GRAD DE 
EFICIENTA 

PRIN 
HOTARARE 

DIN CARE 
NEREDACTATE 

IN TERMEN 
F E S I 

Judecătoria CAMPULUNG 4074 15 0,4% 8,8         

2017 

Judecătoria CAMPULUNG 3644 310 8,5% 13,1     

2016 
Judecătoria CAMPULUNG 2777 503 18,1% 22,8     
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2015 
Judecătoria CAMPULUNG 2646 344 13,00% 65,82         

2014 
Judecătoria CAMPULUNG 2425 305 12,58% 95,27         

 
E06: Analiza centralizata indicatori eficienta 

2018 

DENUMIRE JUDECATORIE 
GRAD DE EFICIENTA 

F E S I 

Judecătoria CAMPULUNG 
  

      
E01 E02 E03 E04 E05 

2017 

Judecătoria CAMPULUNG 

 

   
E01 E02 E03 E04 E05 

2016 

Judecătoria CAMPULUNG  

   

E01 E02 E03 E04 E05   

2015 

Judecătoria CAMPULUNG   

      

E01 E02 E03 E04 E05   

2014 

Judecătoria CAMPULUNG   

      

E01 E02 E03 E04 E05   

I.4.INDICELE DE INATACABILITATE/ATACABILITATE 

Indicele de inatacabilitate/atacabilitate 

Aşa cum s-a arătat, numărul total de dosare soluţionate în anul 2018 a fost de 7965 

diferenţiat pe materii astfel: 994 dosare în materie penal  (cu o pondere de 12,48 % din total 

dosarelor soluţionate) respectiv 6971 dosare în materie non-penal (cu o pondere 87,52 % din 

total dosarelor soluţionate), din care: 6156 dosare civile (77,29 %), 705 dosare minori şi familie 

(8,85%) şi 110 litigii cu profesioniştii ( 1,38%).  

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

nefiind atacate în nici un fel un număr de 7319 dosare soluţionate prin documente de tip final 

(91,89 % din totalul dosarelor soluţionate) . 

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

646 hotărâri/încheieri de dezinvestire  diferenţiate pe materii astfel: 82 în materie penală  
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respectiv 564 în materie non-penal, între care 476 pronunţate în cauze civile, 82  pronunţate în 

cauze de minori şi familie şi 6 pronunţate în litigii cu profesioniştii.  

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

   În ceea ce priveşte atacabilitatea pe calea apelului au fost atacate un număr de 598        

 hotărâri/încheieri de dezinvestire  diferenţiate pe materii astfel: 50 în materie penală     

        respectiv în materie non-penal 548 între care: 464 pronunţate în cauze civile, 78                                

 pronunţate în cauze de minori şi familie şi 6 pronunţate în  litigii cu profesioniştii.  

   În ceea ce priveşte atacabilitatea pe calea recursului  au fost atacate un număr de 16  

 hotărâri/încheieri de dezinvestire  diferenţiate pe materii astfel: 16 pronunţate în  materie 

non-penal între care 12 pronunţate în cauze civile, 4 pronunţate în cauze de  minori şi 

familie, 0 pronunţate în litigii cu profesioniştii şi 0 în materie penală; 

  În ceea ce priveşte atacabilitatea pe calea contestaţiei potrivit Codului de procedură 

 penală au fost atacate  un număr de 32 soluţii.   

  

 Indicele de inatacabilitate   

Indice de inatacabilitate: hotărâri neatacate x 100/ hotărâri pronunţate 

Penal : 912 x 100 / 994 = 91,75 % 

Non-penal : 6407 x 100/6971 = 91,91  % 

Total materii penal şi non-penal: 7319 x 100 / 7965 = 91,89 % 

 Indicele de atacabilitate   

Indice de atacabilitate: hotărâri atacate x 100/hotărâri pronunţate 

Penal : 82 x 100/994 = 8,25  % 

Non-penal : 564 x 100 / 6971 = 8,09 % 

Total materii penal şi non-penal: 646 x 100 / 7965 = 8,11 % 

I.5. INDICELE DE DESFIINŢARE 

 În ceea ce priveşte desfiinţarea până la data întocmirii raportului au fost desfiinţate  un 

număr de 163 hotărâri/încheieri de dezînvestire diferenţiate pe materii astfel: 22 în materie 

penală,  respectiv 141 în materie non-penal.  

Indicele de desfiinţare  (Id) a fost calculat, astfel: hotărâri casate x 100/hotărâri pronunţate: 

Id = 163 /7965 x 100 = 2,05 % 

Id = 2,05 % 

 Pe materii indicele de desfiinţare  se prezintă astfel: 

                             În materie nonpenal:                                              În materie penal 

      Id nonpen=141/6971 x 100 =  2,02 %                Idpen = 22/994 x 100 = 2,21 % 
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 Id nonpen = 2,02 %                       Idpen = 2,21 % 

  - hotărâri casate:    penal -  22 

                                          civil -  141   

                                                     163                              

 - indice de atacabilitate: hotărâri atacate x 100/hotărâri pronunţate  

                                         penal :  82 x 100 / 994  =   8,25 % 

                                 non penal  : 564 x 100 / 6971 =   8,45  % 

                                                     646 x 100 / 7965 =   8,11 % 

 - indice de inatacabilitate: hotărâri neatacate x 100/ hotărâri pronunţate 

                                           penal :    912 x 100 /   994 =   91,75 % 

                                    non penal :  6407 x 100 / 6971 =   91,91 % 

                                                       7319 x 100 / 7965  =   91,89 % 
 


