
  

 

RAPORT DE ACTIVITATE  AL JUDECĂTORIEI CÂMPULUNG  

PENTRU PERIOADA 1 IANUARIE 2018 - 30 IUNIE 2018 

  

  
Date statistice 

 

     Analiza datelor statistice aferente perioadei 1 ianuarie 2018 – 30 iunie 2018 relevă faptul 

că în acest interval de timp activitatea Judecătoriei Câmpulung  a cunoscut, din punct de vedere al 

dosarelor nou intrate o creștere semnificativă. 

 Astfel, dacă în intervalul 1 ianuarie 2017 – 30 iunie 2017 numărul de dosare nou intrate 

era de 3112,  în intervalul 1 ianuarie 2018 - 30 iunie 2018 numărul de dosare a crescut la 3846, 

deci o creștere semnificativă.  

 Se remarcă  din analiza comparativă a volumului de activitate că intervalul 1 ianuarie 2017 

– 30 iunie 2017 stocul de dosare era de 2253, în timp ce în intervalul 1 ianuarie 2018 – 30 iunie 

2018 stocul de dosare a fost semnificativ diminuat, ajungând la 1659.  

 Ca şi volum de activitate, în primul semestru al anului 2018  acesta a fost de 5505 dosare, 

format din 1659 stoc, la care s-au adăugat dosarele nou intrate, anume 3846, din care au fost 

soluţionate 3933 dosare, 1254 dosare din stocul iniţial (75%) şi 2679 din dosarele nou 

intrate(69,7%). 

 Comparativ, în aceiaşi perioadă a anului 2017, volumul de activitate a fost de 5365 dosare, 

compus din 2253 dosare aflate în stoc şi 3112 dosare nou intrate, din care au fost soluţionate 3706 

dosare, 1737 din stocul iniţial(77,1%) şi 1969 din dosarele nou intrate (63,3%).  

 Aşadar, rezultă că în perioada analizată s-a înregistrat o creştere a numărului de dosare 

nou intrate, corelat cu o diminuare semnificativă a stocului de dosare. 
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INDICATORII DE EFICIENŢĂ 

 

 

Din datele furnizate de către aplicația Statis rezultă că în perioada 1 ianuarie 2018 – 30 

iunie 2018 Judecătoria Câmpulung s-a menținut în gradul Foarte eficient, la gradul de eficiență 

generală, situația fiind cea reflectată de către tabelul de mai jos. 

TABEL EFICIENŢĂ GENERALĂ 

 



  

 

 

 

În ceea ce privește situația fiecărui indicator, situația se prezintă astfel: 

 

E01 Rata de soluționare 

 În ceea ce privește rata de soluționare datele statistice relevă că aceasta se situează la 

gradul de eficiență Eficient, în perioada de referință înregistrându-se un număr de 3844 dosare 

nou intrate, un stoc de 1658 dosare, la care se raportează dosarele soluționate, respectiv 3940, 

astfel că valoarea indicatorului este la data întocmirii raportului de 102,5%. 

 O analiză comparativă a acestui indicator, raportat la intervalul 1 ianuarie 2017 – 30 iunie 

2017 relevă faptul că nivelul acestuia se menţine şi în perioada 01 ianuarie 2018 – 30 iunie 2018, 

justificată prin numărul mare de dosare nou intrate în luna iulie, dar și numărului mai mare de 

dosare nou intrate înregistrate prin comparație cu aceiași perioadă a anului trecut. 

 Astfel, în  perioada 1 ianuarie 2018 – 30 iunie 2018 au fost înregistrate 3846 dosare nou 

intrate, în timp ce în perioada 1 ianuarie 2017 – 30 iunie 2017 au fost înregistrate 3112 dosare nou 

intrate. 

 



  

 

 

 

  

E02 Vechime dosare în stoc 

 În privința stocului de dosare, în primul semestru al anului 2018,  aceasta a fost de 1562 

dosare, din care 77 mai vechi de 1,5 ani, astfel că, la o valoare a indicatorului de 4,9%, 

Judecătoria Câmpulung  înregistrează gradul Foarte eficient. 

 

 



  

 

 

 

E03 Ponderea dosarelor închise într-un an 

 În perioada de referință, respectiv 1 ianuarie 2018 – 30 iunie 2018 au fost soluționate 3940 

dosare, din care 3812 într-un an, astfel că, la o valoare a indicatorului de 96,8%, Judecătoria 

Câmpulung se încadrează la gradul Foarte eficient. 

 

 



  

  

 

E04 Durata medie de soluționare 

 În primul semestru al anului 2018 au fost soluționate 3940 dosare, din care 488 în materie 

penală și 3452 în materie non penală, durata medie  de soluționare fiind de 3 luni în materie 

penală și 2,6 luni în materie non penală, astfel că Judecătoria Câmpulung se încadrează la gradul 

Foarte eficient și la acest indicator, atât în materie penală, cât și în materie non penală.  

 

 



  

 

 

E05 Documente redactate peste termen 

 Analiza situațiilor statistice pentru perioada 1 ianuarie 2018 – 30 iunie 2018 relevă faptul 

că dintr-un număr de 2086 dosare ce au fost soluționate prin hotărâre  un număr de 6 hotărâri au 

fost redactate peste termen, ponderea din numărul total fiind de 0,3%, ceea ce situează Judecătoria 

Câmpulung la gradul Foarte eficient. 

 Se impune a se menționa că din totalul hotărârilor redactate peste termen, una este în fapt 

o eroare de închidere a documentului de tip final, iar întârzierile în cazul celorlalte sunt de 1- 2 

zile. 

 Analiza rezultatelor prezentate conduce la concluzia că în primul semestru al anului 2018 

activitatea Judecătoriei Câmpulung a fost una foarte bună, reflectată în mod corespunzător  de 

indicatorul general care a plasat Judecătoria Câmpulung la gradul Foarte eficient. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

EFICIENŢA GENERALĂ JUDECĂTORI DIN CADRUL JUDECĂTORIEI CÂMPULUNG  

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Judecător Elena Alina  Austrianu 

 

 

 

 

 


