
DATE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA ÎN ANUL 2017 
 

 
I.1. Volumul de activitate pe secţii/complete specializate/materii 
 
 I.1.1. Volumul total de activitate în anul 2017 (prezentare comparativă cu anii 2015 şi 2016 

) 
 
 a) Prezentarea datelor: 
 

Anul 
Stoc la 

începutul 
perioadei 

Intrate 
Total 

cauze pe 
rol 

Soluţionate 
Stoc la 

sfârşitul 
perioadei 

Suspend
ate 

Operativitate 

% 

2015 4.568 36.825 41.393 36.209 5.184 866 89,35 

2016 5.184 29.980 35.164 28.995 6.169 1.021 84,92 

 

2017 

 

6.169 

 

26.125 

 

32.294 

 

26.776 

 

5.518 

 

962 

 

85,46 

 
 b) Reprezentarea grafică:  
 

 
 

Din datele prezentate, în comparaţie cu anii 2016 şi 2015, în anul 2017, se observă tendinţa de 
uşoară scădere a volumului de activitate (- 3855 dosare nou intrate), determinată în principal de diminuarea 
cererilor de încuviinţare a executării silite. De aceea, scăderea uşoară a volumului de activitate nu reflectă, însă, 
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Volumul total de activitate  



şi o scădere din punct de vedere al complexităţii cauzelor. 
Volumul total al cauzelor pe rol, în anul 2017, a fost de 32.294 dosare, înregistrându-se o scădere, 

faţă de anul 2015, cu 9.099 dosare, exprimată în valoarea procentuală de 21,98 %, şi faţă de anul 2016, cu 
2.870 dosare, exprimată în valoarea procentuală de 8,16 %. 

Cu privire la dosarele nou intrate, faţă de anul 2015, când totalul dosarelor nou intrate a fost de 
36.825, se remarcă o scădere în anul 2017, cu 10.700 dosare, adică procentul de 29,06 %. Faţă de anul 2016, 
când totalul cauzelor nou intrate a fost de 29.980, se remarcă o scădere în anul 2017, cu 3.855 de cauze, adică 
procentul de 12,86 %. 

 
De asemenea, se remarcă scăderea stocului de dosare la finalul anului 2017, respectiv: 5.518 dosare, 

faţă de 6.169 dosare la finalul anului 2016, şi de 5.184 dosare la finalul anului 2015. 
Evoluţia stocului, prin comparaţie cu anul 2016, echivalează cu o scădere de 651 dosare, 

reprezentând 10,55 %, şi cu o creştere de 334 dosare, faţă de anul 2015, reprezentând 6,44 %. 
Aşadar, rezultatul este pozitiv şi conduce la ideea că au fost adoptate măsurile necesare în vederea 

rezolvării cauzelor ce aveau o vechime mai mare. 
 
Cât priveşte indicele de operativitate, conform dispoziţiilor art. 5 alin. 2 lit. g din Regulamentul de 

ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, judecătorii au obligaţia să soluţioneze într-un termen rezonabil 
cauzele deduse judecăţii. 

Comparând datele statistice pe ultimii 3 ani, se constată scăderea acestui indicator în anul 2017 faţă 
de anul 2015 (de la 89,35 %, în anul 2015, la 85,46 %, în anul 2017), dar şi creşterea în anul 2017, faţă de anul 
2016, (de la 84,92 % la 85,46 %). 

Deşi creşterea indicelui de operativitate nu este foarte mare, este de evidenţiat numărul total al 
hotărârilor pronunţate- 26.776, în anul 2017. 

 
În statistica întocmită la nivelul instanţei au fost luate în calcul dosarele în care a fost pronunţată o 

hotărâre judecătorească (sentinţă sau încheiere finală), în perioada 01.01.2017 – 31.12.2017, chiar dacă 
hotărârea nu a fost încă redactată şi închisă în aplicaţia ECRIS. 

Însă, la întocmirea situaţiei statistice în aplicaţia StatisCENTRAL sunt luate în calcul, ca dosare 
soluţionate, doar dosarele redactate şi închise în aplicaţie, nu şi cele soluţionate şi neredactate. Astfel, dosarele 
neînchise sunt considerate, din punct de vedere al aplicaţiei, dosare nesoluţionate, ceea ce nu corespunde 
realităţii actuale, cel puţin în privinţa hotărârilor care nu sunt supuse niciunei căi de atac, iar procesul se termină 
definitiv prin pronunţarea hotărârii definitive. 

Prezentăm datele extrase din aplicaţia StatisCENTRAL cu privire la operativitatea soluţionării cauzelor 
penale şi non penale: 

Volum de activitate Soluţionate  
Stoc final  

TOTAL 
Din care: 

TOTAL 

Din care : 

Stoc 
iniţial 

Intrate Stoc iniţial Intrate 

33.748 7.623 26.125 27.206 6.650 87,2% 20.556 78,7 % 6.542 

 
I.1.2. Volumul de activitate pe secţii în anul 2017 

 
 Volumul de activitate al secţiei penale 
 
 a) Prezentarea datelor: 
 

Anul 
Stoc la 

începutul 
perioadei 

Intrate 
Total cauze 

pe rol 
Soluţionate 

Stoc la 
sfârşitul 

perioadei 
Suspendate 

Operativitate 
% 

2015 188 1.711 1.899 1.646 253 7 87 

2016 253 3.189 3.442 2.911 531 4 84,67 



 
2017 

 
531 

 
3.136 

 
3.667 

 
3.180 

 
487 

 
5 

 
86,84 

 
 b) Reprezentarea grafică: 

 

 
 
Aşadar, în anul 2017, la secţia penală au fost înregistrate 3.136 dosare, ce s-au adăugat la stocul de 

531 dosare, astfel că pe rol s-au aflat 3.667 dosare, din care au fost soluţionate 3.180 dosare, rămânând un 
stoc de 487 dosare, dintre care 5 dosare sunt suspendate. 

Din examinarea comparativă a datelor prezentate, se observă tendinţa de uşoară creştere a volumului 
de activitate în anul 2017, faţă de anul 2016, numărul total al cauzelor aflate pe rol fiind mai mare cu 225 
dosare, exprimată în valoarea procentuală de 6,54 %, precum şi faţă de anul 2015, cu 1.768 dosare, exprimată 
în valoarea procentuală de 93,10 %. 

Evoluţia dosarelor nou intrate, în cadrul secţiei, a înregistrat o uşoară scădere faţă de anul 2015 şi o 
creştere notabilă faţă de anul 2016. Astfel, faţă de anul 2016, s-au înregistrat mai puţin cu 53 dosare, 
repezentând valoarea procentuală de 1,66 %, iar faţă de anul 2015, s-au înregistrat cu 1.425 mai multe dosare, 
reprezentând valoarea procentuală de 83,28 %. 

Creşterea numărului de dosare nou intrate şi numărului total de dosare pe rolul secţiei comparativ cu 
anul 2015 a fost determinată, în mare măsură, de dispoziţiile Regulamentului de ordine interioară a instanţelor 
judecătoreşti (adoptat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375 din data de 17 decembrie 
2015) referitoare la crearea dosarelor asociate, în procedura camerei preliminare şi în cursul judecăţii, pentru 
următoarele categorii de cauze: a) cererile privind luarea, înlocuirea, revocarea, încetarea măsurilor preventive 
sau modificarea conţinutului acestora, precum şi verificarea periodică a măsurilor preventive; b) cererile privind 
luarea, modificarea sau ridicarea măsurilor asigurătorii; c) cererile referitoare la măsurile de siguranţă. 

Conform Regulamentului de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti dosarele asociate create au 
fost contabilizate în sistemul informatic ca dosare nou înregistrate, în anul 2017, existând 1.030 dosare 
asociate, după cum urmează: 
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Volumul de activitate al secţiei penale 



- 379 dosare asociate pentru măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară; 
- 408 dosare asociate pentru verificare măsuri preventive (art. 207 NCPP); 
- 175 dosare asociate pentru verificare măsuri preventive (art. 208 NCPP); 
- 68 dosare asociate pentru soluţionarea cererilor privind luarea, modificarea sau ridicarea măsurilor 

asiguratorii, cereri referitoare la măsurile de siguranţă. 
Însă, un număr de 395 dosare reprezintă o creştere efectivă a activităţii faţă de activitatea ce era 

desfăşurată şi anterior, dar fără să fie evidenţiată statistic în volumul de activitate. 
Din totalul dosarelor nou intrate, un număr de 93 cereri au avut ca obiect luarea arestării preventive şi 

arestului la domiciliu, 27 dosare au avut ca obiect prelungirea arestării preventive şi prelungirea arestului la 
domiciliu, 55 dosare au avut ca obiect autorizarea efectuării percheziţiei domiciliare şi informatice, 160 cereri au 
avut ca obiect supravegherea tehnică, 8 cereri au avut ca obiect confirmarea supravegherii tehnice, 25 cereri au 
avut ca obiect prelungirea supravegherii tehnice, iar 530 cereri au avut ca obiect confirmare renunţare urmărire 
penală (art. 318 alin. 12 NCPP). 

În ceea ce priveşte completurile specializate, în cursul anului 2017, nu au fost înregistrate cauze 
având ca obiect infracţiuni de corupţie; au fost înregistrate 7 cauze în care au fost cercetaţi inculpaţ i minori sau 
în care persoanele vătămate au fost minore. 

 
Stocul de dosare la sfârşitul anului 2017 a fost de 487 dosare, faţă de stocul de la finalul anului 2016 

de 531 dosare şi cel de la sfârşitul anului 2015, de 253 dosare. 
Din stocul de 487 dosare la sfârşitul anului 2017, un număr de 5 dosare reprezintă cauze suspendate, 

toate cereri de reabilitate suspendate întrucât a fost pusă în mişcare acţiunea penală pentru o nouă infracţiune 
(art. 500 din Codul de procedură penală din 1969 şi, respectiv, art. 533 din actualul Cod de procedură penală). 

În privinţa stocului de dosare, se remarcă scăderea acestuia faţă de stocul înregistrat la finalul anului 
2016, cu 44 dosare, ceea ce reprezintă un procent de 8,29. Faţă de anul 2015, stocul a crescut cu 234 dosare , 
reprezentând 92,49%, însă raportarea la anul 2015 este mai puţin relevantă având în vedere creşterea foarte 
mare a volumului de activitate în anii 2016 şi 2017 faţă de anul 2015. 

 
Cât priveşte indicele de operativitate în anul 2017, comparând datele statistice pe ultimii 3 ani, se 

constată o scădere uşoară a acestui indicator faţă de anul 2015 (de la 87 % la 86,84 %), dar o creştere faţă de 
anul 2016 (de la 84,67 % la 86,84 %). 

 
În statistica întocmită la nivelul instanţei au fost luate în calcul dosarele în care a fost pronunţată o 

hotărâre judecătorească (sentinţă sau încheiere finală), în perioada 01.01.2017 – 31.12.2017, chiar dacă 
hotărârea nu a fost încă redactată şi închisă în aplicaţia ECRIS. 

Însă, la întocmirea situaţiei statistice în aplicaţia StatisCENTRAL sunt luate în calcul, ca dosare 
soluţionate, doar dosarele redactate şi închise în aplicaţie, nu şi cele soluţionate şi neredactate. Astfel, dosarele 
neînchise sunt considerate, din punct de vedere al aplicaţiei, dosare nesoluţionate, ceea ce nu corespunde 
realităţii factuale, cel puţin în privinţa hotărârilor care nu sunt supuse niciunei căi de atac, iar procesul se 
termină definitiv prin pronunţarea hotărârii definitive. 

Prezentăm datele extrase din aplicaţia StatisCENTRAL cu privire la operativitatea soluţionării penale: 
 

Volum de activitate Soluţionate  
Stoc final  

TOTAL 
Din care: TOTAL Din care : 

Stoc 
iniţial 

Intrate Stoc iniţial Intrate 

3.868 732 3.136 3.134 673 91,9 % 2.461 78,5% 734 

 
  
 
 
 
 



Volumul de activitate al secţiei civile 
 
 a) Prezentarea datelor: 

Anul 
Stoc la 

începutul 
perioadei 

Intrate 
Total cauze 

pe rol 
Soluţionate 

Stoc la 
sfârşitul 

perioadei 
Suspendate 

Operativitate 

% 

2015 4.380 35.114 39.494 34.563 4.931 859 89,46 

2016 4.931 26.791 31.722 26.084 5.638 1.017 84,95 

 
2017 

 

5.638 

 

22.989 

 

28.627 

 

23.596 

 

5.031 

 

957 

 

85,28 

 
 b) Reprezentarea grafică: 

 
 
Aşadar, în anul 2017, la secţia civilă, au fost înregistrate 22.989 dosare, ce s-au adăugat la stocul de 

5.638 dosare, astfel că pe rol s-au aflat 28.627 dosare, din care au fost soluţionate 23.596 dosare, rămânând 
un stoc de 5.031 de cauze, dintre care 957 dosare sunt suspendate. 

Din examinarea comparativă a datelor prezentate, se observă tendinţa de scădere a volumului de 
activitate în anul 2017, faţă de anul 2016, numărul total al cauzelor aflate pe rol fiind mai mic cu 3.802 dosare, 
exprimată în valoarea procentuală de 14,19 %, precum şi faţă de anul 2015, cu 12.125 dosare, reprezentând 
valoarea procentuală de 34,53 %. 

Scăderea volumului de activitate a fost cauzată de scăderea numărului cererilor având ca obiect: 
încuviinţare executare silită, învestire cu formulă executorie, plângere contravenţională, pretenţii, contestaţie la 
executare, astfel: 
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Volumul de activitate al secţiei civile 



Nr. cauze înregistrate 
Obiectul 

2015 2016 2017 

435 13.840 11.857 încuviinţare executare silită 

22.248 393 5 investire cu formulă executorie 

2.178 2.234 1.973 plângere contravenţională 

1.792 1.970 1.751 pretenţii 

1.642 1.479 1.356 contestaţie la executare 

 
În continuare, vom detalia volumul de activitate al secţiei civile, pe materii, în anul 2017, comparativ cu 

anii 2015 şi 2016. 
 
 a) Prezentarea datelor pentru anul 2017: 
 

Natura cauzei 
Stoc la 

începutul 
anului 

Intrate în cursul 
anului 

Total cauze 
pe rol 

Soluţionate 
Stoc la 

sfârşitul 
anului 

Suspendate 

Civil 3.573 18.161 21.734 18.675 3.059 637 

Litigii privind fondul 
funciar 

8 30 38 19 19 1 

Dreptul familiei 586 1.372 1.958 1.307 651 45 

Comercial 612 1.395 2.007 1.411 596 244 

Contravenţional 859 2.031 2.890 2.184 706 30 

TOTAL 5.638 22.989 28.627 23.596 5.031 957 

 
 b) Prezentarea datelor pentru anul 2016: 
 

Natura cauzei 
Stoc la 

începutul 
anului 

Intrate în cursul 
anului 

Total cauze 
pe rol 

Soluţionate 
Stoc la 

sfârşitul 
anului 

Suspendate 

Civil 2.762 21.184 23.946 20.373 3.573 638 

Litigii privind fondul 
funciar 

11 10 21 13 8 6 

Dreptul familiei 560 1.337 1.897 1.311 586 76 

Comercial 749 1.693 2.442 1.830 612 268 

Contravenţional 849 2.567 3.416 2.557 859 29 

TOTAL 4.931 26.791 31.722 26.084 5.638 1.017 

 
 c) Prezentarea datelor pentru anul 2015: 
 

Natura cauzei 
Stoc la 

începutul 
anului 

Intrate în cursul 
anului 

Total cauze 
pe rol 

Soluţionate 
Stoc la 

sfârşitul 
anului 

Suspendate 

Civil 2.437 28.280 30.717 27.955 2.762 473 

Litigii privind fondul 
funciar 

12 8 20 9 11 6 



Natura cauzei 
Stoc la 

începutul 
anului 

Intrate în cursul 
anului 

Total cauze 
pe rol 

Soluţionate 
Stoc la 

sfârşitul 
anului 

Suspendate 

Dreptul familiei 452 1.403 1.855 1.295 560 56 

Comercial 743 2.954 3.697 2.948 749 285 

Contravenţional 736 2.469 3.205 2.356 849 39 

TOTAL 4.380 35.114 39.494 36.209 4.931 859 

 
În anul 2017, pe rolul secţiei civile au fost înregistrate 963 dosare asociate, în materie civilă, şi 121 de 

dosare asociate, în materia minori şi familie. 
Dosarele asociate, create potrivit art. 97 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor 

judecătoreşti nu sunt contabilizate din punct de vedere statistic. 
Situaţia dosarelor asociate, la secţia civilă, este următoarea: 
 

Natura cauzei şi numărul dosarelor asociate 
Obiectul 

Civil Dreptul familiei 

297 24 reexaminare anulare cerere 

141 14 cerere reexaminare ajutor public judiciar 

74 9 reexaminare amendă judiciară 

272 24 reexaminare taxe de timbru 

0 47 
cerere necontencioasa (autorizare perfectare contract, numire 
tutore, înlocuire tutore, autorizare tutore, autorizare vânzare 

imobil, delegare atribuţii), tutelă etc. 

117 0 
Alte tipuri de cereri (restituire taxă judiciară de timbru, 

restituire cauţiune) 

 
În ceea ce priveşte natura cauzelor, în materia dreptului civil, în cursul anului 2017, au fost 

înregistrate: 3.866 dosare având ca obiect stabilirea drepturilor şi obligaţiilor (acţiuni în revendicare, acţiuni în 
constatare, partaj bunuri comune şi partaj judiciar, succesiuni, uzucapiuni, pretenţii civile, acţiuni în anularea 
unor acte, desfiinţarea unor contracte şi altele); 1.354 dosare având ca obiect contestaţii la executare, 53 
dosare având ca obiect întoarcerea executării silite, 69 cereri în procedura necontencioasă, 27 cereri de 
revizuire şi contestaţii în anulare, 5 cereri de învestire cu formulă executorie, precum şi 3 litigii în materia 
publicităţii imobiliare. 

Pe completurile specializate în materia încuviinţării executării silite au fost înregistrate 11.857 cereri 
având ca obiect încuviinţarea executării silite, la care s-a adăugat stocul de 632 dosare, fiind pe rol 12.489 
dosare, din care au fost soluţionate 12.087 dosare, rămânând un stoc de 402 dosare, din care un număr de 17 
dosare sunt suspendate. 

Pe completurile specializate în materia asociaţiilor şi fundaţiilor sunt repartizate cereri având ca obiect 
acordare personalitate juridică asociaţii şi fundaţii, modificare acte constitutive asociaţii şi fundaţii, dizolvare 
asociaţiei, acordare personalitate juridică sindicate, modificare acte constitutive sindicate, reprezentativitate 
sindicat, dizolvare sindicat, acordarea personalităţii juridice asociaţiilor de proprietari, modificare acte 
constitutive asociaţii de proprietari, dizolvare asociaţie de proprietari, iar numărul cauzelor înregistrate şi 
soluţionate în anul 2017 este următorul: 

- 120 cereri având ca obiect acordare personalitate juridică asociaţii şi fundaţii, la care s-a adăugat 
stocul de 9 dosare, fiind pe rol 129 dosare, din care au fost soluţionate 124 dosare, rămânând un stoc de 5 
dosare; 

- 181 de cereri având ca obiect modificare acte constitutive asociaţii şi fundaţii, la care s-a adăugat 



stocul de 18 dosare, fiind pe rol 199 dosare, din care au fost soluţionate 184 dosare, rămânând un stoc de 15 
dosare, din care 2 dosare sunt suspendate; 

- 16 cereri având ca obiect dizolvare asociaţie, la care s-a adăugat stocul de 8 dosare, fiind pe rol 24 
dosare, din care au fost soluţionate 15 dosare, rămânând un stoc de 9 dosare; 

- 10 cereri având ca obiect modificare acte constitutive sindicate, la care s-a adăugat stocul de 1 
dosar, fiind pe rol 11 dosare, din care au fost soluţionate 10 dosare, rămânând un stoc de 1 dosar; 

- 10 cereri având ca obiect reprezentativitate sindicat, din care au fost soluţionate 8 dosare, rămânând 
un stoc de 2 dosare; 

- un dosar având ca obiect dizolvare sindicat, rămas în stoc la finalul anului 2017; 
- 56 de cereri având ca obiect acordare personalitate juridică asociaţiilor de proprietari, la care s-a 

adăugat stocul de 5 dosare, fiind pe rol 61 dosare, din care au fost soluţionate un număr de 56 dosare, 
rămânând un stoc de 5 dosare, din care 3 dosare sunt suspendate; 

- un dosar având ca obiect dizolvare asociaţie de proprietari, fiind pe rol două dosare, din care au fost 
soluţionat un dosar, rămânând un dosar în stoc la finele anului 2017. 

În materie comercială, în cursul anului 2017, au fost înregistrate 1.395 dosare, ce s-au adăugat la 
stocul de 612 dosare, fiind pe rolul instanţei 2.007 dosare, din care a fost soluţionate 1.411 dosare, rămânând 
stocul de 596 dosare, din care 244 dosare sunt suspendate. 

Din numărul total de cauze pe rol au fost soluţionate 572 dosare având ca obiect ordonanţă de plată, 
6 dosare având ca obiect învestire de formulă executorie a titlurilor de credit, bilet la ordin, file CEC, 721 dosare 
având ca obiect litigii comerciale, 99 cereri având ca obiect acţiuni în anularea somaţiei de plată şi 13 cereri 
având ca obiect alte litigii comerciale. 

În materie contravenţională, la începutul anului 2017, a existat un stoc de 859 dosare, au fost 
înregistrate în cursul anului 2.031 dosare, au fost soluţionate 2.184 dosare, rămânând stocul de 706 dosare, din 
care 30 dosare sunt suspendate. 

În materia fondului funciar, a fost înregistrate 30 dosare, ce s-au adăugat la stocul de 8 dosare, în 
total 38 dosare, din care au fost soluționate 19 dosare, astfel că a rămas un stoc de 19 dosare, din care o cauză 
este suspendată. 

În materia dreptului familiei, au fost înregistrate 1.372 dosare, ce s-au adăugat la stocul de 586 
dosare, s-a soluţionat 1.307 dosare, rămânând stocul de 651 dosare, din care 45 dosare sunt suspendate. 

 
Stocul de dosare la sfârşitul anului 2017 a fost de 5031 dosare, faţă de stocul de la finalul anului 2016 

de 5638 dosare şi cel de la sfârşitul anului 2015, de 4931 dosare. 
Din stocul de 5031 dosare la sfârşitul anului 2017, un număr de 957 dosare reprezintă cauze 

suspendate. Dosarele suspendate potrivit art. 242 din vechiul Cod de procedură civilă şi art. 155 din noul Cod 
procedură civilă au fost verificate şi repuse pe rol lunar, în vederea perimării. Cu privire la dosarele suspendate 
în baza art. 243, 244 din vechiul Cod procedură civilă şi art. 412, art. 413 din noul Cod de procedură civilă, 
preşedinţii completurilor ce au dispus suspendarea (respectiv judecătorii cărora le-au fost repartizate cauzele 
ciclic ca urmare a desfiinţării completurilor la care fuseseră iniţial repartizate aleatoriu şi care dispuseseră 
suspendarea cauzei), au dispus măsuri pentru verificarea subzistenţei cauzei suspendării, stabilind termene 
administrative de control. 

În privinţa stocului de dosare, se remarcă scăderea acestuia faţă de stocul înregistrat la finalul anului 
2016, cu 607 dosare, ceea ce reprezintă un procent de 10,77 %. Faţă de anul 2015, stocul a crescut cu 100 
dosare, reprezentând 2,03%, însă creşterea este nesemnificativă. 

 
Cât priveşte indicele de operativitate în anul 2017, comparând datele statistice pe ultimii 3 ani, se 

constată o scădere a acestui indicator faţă de anul 2015 (de la 89,46 % în anul 2015, la 85,28 % în anul 2017), 
dar o creştere faţă de anul 2016 (de la 84,95 % la 85,28 %). 

 
În statistica întocmită la nivelul instanţei au fost luate în calcul dosarele în care a fost pronunţată o 

hotărâre judecătorească (sentinţă sau încheiere finală), în perioada 01.01.2017 – 31.12.2017, chiar dacă 
hotărârea nu a fost încă redactată şi închisă în aplicaţia ECRIS. 

Însă, la întocmirea situaţiei statistice în aplicaţia StatisCENTRAL sunt luate în calcul, ca dosare 
soluţionate, doar dosarele redactate şi închise în aplicaţie, nu şi cele soluţionate şi neredactate. Astfel, dosarele 



neînchise sunt considerate, din punct de vedere al aplicaţiei, dosare nesoluţionate, ceea ce nu corespunde 
realităţii factuale, cel puţin în privinţa hotărârilor care nu sunt supuse niciunei căi de atac, iar procesul se 
termină definitiv prin pronunţarea hotărârii definitive. 

Prezentăm datele extrase din aplicaţia StatisCENTRAL cu privire la operativitatea soluţionării cauzelor 
non penale: 

 

Volum de activitate Soluţionate  
Stoc final  

TOTAL 
Din care: TOTAL Din care : 

Stoc 
iniţial 

Intrate Stoc iniţial Intrate 

29.880 6.891 22.989 24.072 5.977 86,7% 18.095 78,7% 5.808 

 
 
I.2. Încărcătura pe judecător 
 
Un aspect important în activitatea instanţelor, cu relevanţă pentru aprecierea eficienţei, atât la nivelul 

instanţei, cât şi la nivelul fiecărui judecător, îl reprezintă încărcătura de dosare, ce are impact direct asupra 
calităţii actului de justiţie. 

 
 a) Prezentarea datelor la nivelul instanţei: 
 

Anul 

Dosare 

Număr 
judecători 
conform 
schemei 

Număr 
mediu de 
judecători 

Încărcătura pe judecător 
raportată la numărul 

judecătorilor din schemă 

Încărcătura pe judecător 
raportată  la numărul mediu 

de judecători Total 
cauze pe 

rol 

Dosare 
rulate 

Raportat la 
total cauze pe 

rol 

Raportat la 
rulate 

Raportat la 
total cauze pe 

rol 

Raportat la 
rulate 

 
2015 

41.393 42.633 31 28 1.335 1.375 1.478 1.523 

 
2016 

35.164 41.226 33 28 1.066 1.256 1.256 1.472 

 
2017 

32.294 38.190 33 30 979 1.157 1.076 1.273 

 
Încărcătura pe judecător a fost calculată prin raportare la numărul total de dosare pe rolul instanţei şi 

la numărul efectiv de judecători, care au funcţionat în anul 2017, astfel reflectându-se numărul real de dosare 
ce a revenit spre soluţionare fiecărui judecător. 

Din examinarea datelor, se observă scădere a încărcăturii raportate atât la numărul cauzelor aflate pe 
rol, cât şi la numărul dosarelor rulate, scădere determinată de diminuarea volumului de activitate, schema de 
judecători rămânând aceeaşi. 

Raportat la numărul cauzelor aflate pe rol şi la numărul mediu de judecători, în anul 2017, faţă de anul 
2015, încărcătura pe judecător a fost mai mică cu 402 dosare, reprezentând un procent de 27,20 %, iar faţă de 
anul 2016, încărcătura pe judecător a fost mai mică cu 180 de dosare, reprezentând un procent de 14,33 %. 

Raportat la numărul dosarelor rulate şi la numărul mediu de judecători, în anul 2017, faţă de anul 
2015, încărcătura pe judecător a fost mai mică cu 250 dosare, reprezentând un procent de 16,41 %, iar faţă de 
anul 2016, încărcătura pe judecător a fost mai mică cu 199 dosare, reprezentând un procent de 13,52 %. 

 
 I.2.1 Încărcătura pe judecător potrivit schemei şi încărcătura medie pe materii şi 

judecători, comparativ cu anii 2015 şi 2016 
 
 a) Prezentarea datelor la secţia penală: 

 



Anul 

Dosare 

Număr 
judecători 
conform 
schemei 

Număr 
mediu de 
judecători 

Încărcătura pe judecător 
raportată  la numărul 

judecătorilor din schemă 

Încărcătura pe judecător 
raportată  la numărul mediu 

de judecători 
Total 
cauze 
pe rol 

Dosare 
rulate 

Raportat 
la total 

cauze pe 
rol 

Raportat la 
rulate 

Raportat la 
total cauze pe 

rol 

Raportat la 
rulate 

 
2015 

1.899 3.041 7 6 271 434 317 507 

 
2016 

3.442 4.651 7 6 492 664 574 775 

 
2017 

3.667 5.361 7 7 524 766 524 766 

 
După cum se poate observa, la secţia penală, încărcătura medie pe judecător a înregistrat o creştere 

în anul 2017, faţă de anii anteriori, astfel: 
- raportat la numărul dosarelor aflate pe rol şi la numărul mediu de judecători, în anul 2017, faţă de 

anul 2015, încărcătura pe judecător a fost mai mare cu 253 dosare, reprezentând un procent de 93,36 %, iar 
faţă de anul 2016, încărcătura pe judecător a fost mai mare cu 32 dosare, reprezentând un procent de 6,50 %; 

- raportat la numărul dosarelor rulate şi la numărul mediu de judecători, în anul 201917, faţă de anul 
2015, încărcătura pe judecător a fost mai mare cu 259 dosare, reprezentând un procent de 51,08 %, iar faţă de 
anul 2016, încărcătura pe judecător a înregistrat o diminuare cu 9 dosare, reprezentând un procent de 1,16 %. 

 
 b) Prezentarea datelor la secţia civilă: 
 

Anul 

Dosare 

Număr 
judecători 
conform 
schemei 

Număr 
mediu de 
judecători 

Încărcătura pe judecător 
raportat la numărul 

judecătorilor din schemă 

Încărcătura pe judecător 
raportat la numărul mediu 

de judecători Total 
cauze pe 

rol 

Dosare 
rulate 

Raportat la 
total cauze pe 

rol 

Raportat la 
rulate 

Raportat la 
total cauze pe 

rol 

Raportat la 
rulate 

 
2015 

39.494 39.592 24 22 1.646 1.650 1.795 1.800 

 
2016 

31.722 36.575 26 22 1.220 1.407 1.442 1.663 

 
2017 

28.627 32.829 26 23 1.101 1.263 1.245 1.427 

 
În ceea ce priveşte secţia civilă, se remarcă scăderea încărcăturii raportat atât la numărul cauzelor 

aflate pe rol, cât şi la numărul dosarelor rulate, scădere determinată de diminuarea volumului de activitate, 
schema de judecători rămânând aceeaşi. 

Astfel: 
- raportat la numărul cauzelor aflate pe rol şi la numărul mediu de judecători, în anul 2017, faţă de 

anul 2015, încărcătura pe judecător a fost mai mică  cu 550 dosare, reprezentând un procent de 33,11 %, iar 
faţă de anul 2016, încărcătura pe judecător a fost mai mică cu 119 dosare, reprezentând un procent de 9,75 %; 

- raportat la numărul dosarelor rulate şi la numărul mediu de judecători, în anul 2017, faţă de anul 
2015, încărcătura pe judecător a fost mai mică cu 373 de dosare, reprezentând un procent de 20,72 %, iar faţă 
de anul 2016, încărcătura pe judecător a înregistrat o diminuare cu 236 dosare, reprezentând un procent de 
14,19 %. 

 
Din punct de vedere al numărului de şedinţe la care au participat judecătorii, al numărului de dosare 

rulate, al numărului de dosare soluţionate şi al numărului de hotărâri repartizate spre redactare, prin prisma 



numărului efectiv de judecători, încărcătura pe judecător în anul 2017, comparativ cu anii 2015 şi 2016, este 
următoarea: 

 
 a) Încărcătura pe judecător în funcţie de numărul şedinţelor de judecată: 
 

Anul Secţia 
Total şedinţe 
de judecată 

 

Număr 
judecători 
conform 
schemei 

Număr mediu de 
judecători 

Încărcătura pe judecător 

Raportat la 
schemă 

Raportat la 
numărul mediu 

2015 
Penală 551 7 6 79 92 

Civilă 1.476 24 22 62 67 

TOTAL  2.027 31 28 65 72 

2016 
Penală 679 7 6 97 113 

Civilă 1.178 26 22 45 54 

TOTAL  1.857 33 28 56 66 

2017 
Penală 659 7 7 94 94 

Civilă 877 26 23 34 38 

TOTAL  1.536 33 30 47 51 

 
 b) Încărcătura pe judecător în funcţie de numărul dosarelor rulate: 
 

Anul Secţia 
Total cauze 

rulate 
 

Număr 
judecători 
conform 
schemei 

Număr mediu 
de judecători 

Încărcătura pe judecător 

Raportat la schemă 
Raportat la 

numărul mediu 

2015 
Penală 3.041 7 6 434 507 

Civilă 44.772 24 22 1.866 2.035 

TOTAL  47.813 31 28 1.542 1.708 

2016 
Penală 4.651 7 6 664 775 

Civilă 36.575 26 22 1.407 1.663 

TOTAL  41.226 33 28 1.249 1.472 

2017 
Penală 5.361 7 7 766 766 

Civilă 32.829 26 23 1.263 1.427 

TOTAL  38.190 33 30 1.157 1.273 

 
 c) Încărcătura pe judecător în funcţie de numărul dosarelor soluţionate: 
 

Anul Secţia 
Total cauze 
soluţionate 

Număr 
judecători 
conform 
schemei 

Număr mediu 
de judecători 

Încărcătura pe judecător 

Raportat la schemă 
Raportat la 

numărul mediu 

2015 
Penală 1.646 7 6 235 274 

Civilă 34.563 24 22 1.440 1.571 



Anul Secţia 
Total cauze 
soluţionate 

Număr 
judecători 
conform 
schemei 

Număr mediu 
de judecători 

Încărcătura pe judecător 

Raportat la schemă 
Raportat la 

numărul mediu 

TOTAL  36.209 31 28 1.168 1.293 

2016 
Penală 2.915 7 6 416 486 

Civilă 26.542 26 22 1.021 1.206 

TOTAL  29.457 33 28 893 1.052 

2017 
Penală 3.190 7 7 458 458 

Civilă 24.013 26 23 924 1.044 

TOTAL  27.203 33 30 824 907 

 
 d) Încărcătura pe judecător în funcţie de numărul dosarelor repartizate spre redactare: 

 

Anul Secţia 
Total cauze 
soluţionate 

Număr 
judecători 
conform 
schemei 

Număr mediu 
de judecători 

Încărcătura pe judecător 

Raportat la 
schemă 

Raportat la numărul 
mediu 

2015 
Penală 1.649 7 6 236 275 

Civilă 34.867 24 22 1.453 1.585 

TOTAL  36.516 31 28 1.178 1.304 

2016 
Penală 2.915 7 6 416 486 

Civilă 26.432 26 22 1.017 1.201 

TOTAL  29.347 33 28 889 1.048 

2017 
Penală 3.190 7 7 456 456 

Civilă 23.928 26 23 920 1.040 

TOTAL  27.118 33 30 822 904 

 
I.4. Indicii de atacabilitate a hotărârilor judecătoreşti 
 
În anul 2017, s-a urmărit, ca şi în anii anteriori, eficientizarea activităţii de judecată, însă cu accent 

ferm pe aspectul calitativ al muncii depuse de judecători și de personalul auxiliar al instanței. 
Analizând datele referitoare la volumul de activitate, la numărul cauzelor soluţionate şi la 

operativitatea ridicată, şi raportându-le la indicii de modificare a hotărârilor pronunţate, se constată că 
activitatea de judecată a avut un nivel calitativ foarte ridicat. 

În anul 2017, din numărul total de dosare aflate pe rol, 32.294 dosare, au fost soluţionate 26.776 
dosare, fiind pronunţate 10.892 sentinţe şi 15.884 încheieri finale. 

Din numărul total de hotărâri pronunţate, 26.776 hotărâri, au fost atacate cu apel sau, după caz, 
recurs/ contestaţie, 3.835 hotărâri, rezultând procentul de atacabilitate de 14,32 %. 

 
 a) Prezentarea datelor pe instanţă: 
 

Anul Numărul hotărârilor pronunţate 
Ponderea atacabilităţii 

 

2015 36.209 7,00 % 



2016 28.995 13,59 % 

2017 26.776 14,32 % 

 
La secţia penală, din numărul total de cauze aflate pe rol, 3.667 dosare, au fost soluţionate 3.180 

dosare, fiind pronunţate 661 sentinţe şi 2.519 încheieri finale. 
Din numărul total de hotărâri pronunţate, 3.180 hotărâri, au fost apelate şi contestate 649 hotărâri, din 

care 281 hotărâri apelate şi 368 hotărâri judecătoreşti contestate, rezultând procentul de atacabilitate de 20,41 
%. 

La secţia civilă, din numărul total de cauze aflate pe rol, 28.627 dosare, au fost soluţionate 23.596 
dosare, fiind pronunţate 10.231 sentinţe şi 13.365 încheieri finale. 

Din numărul total de hotărâri pronunţate, 23.596 hotărâri, au fost apelate şi recurate 3.186 hotărâri, 
din care 3.125 hotărâri au fost apelate şi 61 hotărâri au fost recurate, rezultând un procent de atacabilitate de 
13,50 %. 

 
 b) Prezentarea datelor pe secţii 
 

Secţia Anul 
Numărul hotărârilor 

pronunţate 
Numărul hotărârilor 

atacate 
Ponderea 

atacabilităţii 

Civilă 

2015 34.563 2.227 6,44 % 

2016 26.084 3.376 12,94 % 

2017 23.596 3.186 13,50 % 

Penală 

2015 1.646 307 18,65 % 

2016 2.911 566 19,44 % 

2017 3.180 649 20,41 % 

 
 
I.5. Indicii de desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti 
 
În materie civilă, numărul hotărârilor înregistrate la practica de casare până la data de 31.12.2017, a 

fost de 3.383 dosare (din anul 2017 şi din ani anteriori), din care 34 dosare au fost trimise spre rejudecare. 
Din cele 3383 dosare înregistrate, 2.539 soluţii au fost menţinute, iar 844 soluţii au fost desfiinţate. 
Din cele 844 dosare restituite cu soluţii desfiinţate, 717 dosare au fost soluţionate prin sentinţe, iar 127 

dosare au fost soluţionate prin încheieri. 
De asemenea, 110 dosare privesc soluţii pronunţate în anul 2017, 523 dosare privesc soluţii 

pronunţate în anul 2016, iar restul de 211 soluţii privesc cauze pronunţate în ani anteriori. 
Din cele 34 dosare trimise spre rejudecare, 4 dosare privesc soluţii pronunţate în anul 2017, 21 

dosare pronunţate în anul 2016, iar 9 sunt soluţii pronunţate în anii anteriori. 
Motivele pentru trimiterea spre rejudecare au fost necercetarea fondului sau judecarea cauzei fără ca 

procedura de citare să fie legal îndeplinită. 
Alte motive de desfiinţare a sentinţelor au fost: -greşita interpretare/aplicare a legii; -probe noi în căile 

de atac; -renunţarea la judecată în calea de atac; -interpretarea greşită a probelor; -reindividualizarea sancţiunii 
în calea de atac (plângeri contravenţionale); -împăcarea părţilor în calea de atac (minori şi familie) sau 
tranzacţie încheiată în calea de atac. 

Raportat la anii 2015 şi 2016, se remarcă o creştere a numărului de dosare în care soluţiile (indiferent 
de data pronunţării) au fost desfiinţate (anulate/schimbate). Astfel, în anul 2015, au fost soluţii de desfiinţare în 
55 dosare, în anul 2016, un număr de 737 dosare, în timp ce în anul 2017, s-a înregistrat un număr de 844 
dosare. 

Prin raportare la numărul hotărârilor pronunţate în anul 2017 în materie civilă şi restituite până la data 
de 31.12.2017, faţă de anii 2015 şi 2016, numărul soluţiilor desfiinţate (anulate/schimbate) a crescut. Astfel, în 
anul 2015, au fost desfiinţate soluţiile în 43 dosare, în anul 2016, în 99 dosare, iar în anul 2017, în 110 dosare. 



Având în vedere numărul total de soluţii pronunţate în anul 2017, în materie civilă, şi numărul soluţiilor 
desfiinţate pronunţate în anul 2017 şi restituite până la data de 31.12.2017 (110 de dosare), procentul de 
desfiinţare este de 0,46%. 

Una din cauzele creşterii indicelui de desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti pe anul 2017 este aceea 
că, în cursul anului trecut, au fost restituite din căile de atac cu 448 mai multe dosare decât în anul 2016, 
împrejurare ce influenţează în mod direct calculul procentului de casare, ce se raportează la numărul de dosare 
restituite până la 31.12.2017. 

Situaţia indicelui de desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti, comparativ cu anii 2015 şi 2016, se prezintă 
astfel: 

 

Anul de 
referinţă 

Indicele de desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti, prin raportare la totalul 
soluţiilor pronunţate  

2015 0,12%  

2016 0,38 % 

2017 0,46% 

 
În materie penală, în anul 2017, la practica de casare au fost restituite un număr de 569 dosare 

penale, însă trebuie evidenţiat (ţinând seama de circuitul dosarelor între instanţa de fond şi cele de control 
judiciar) că nu toate dosarele înregistrate sunt din anul 2017, fiind şi din anul 2016 sau chiar din alţi ani. 

Din cele 569 poziţii ale registrului de practică de casare, 215 privesc sentinţe penale, iar 354 privesc 
încheieri. 

În funcţie de soluţia dispusă în calea de atac, se constată că au fost menţinute 132 sentinţe. Pe de 
altă parte, au fost casate/desfiinţate 83 de sentinţe (45 pronunţate în 2017, 36 pronunţate în anul 2016, 1 
pronunţată în anul 2015 şi 1 pronunţată în anul 2014).  

Au fost trimise spre rejudecare 6 cauze (sentinţe). 
Motivele de casare/desfiinţare reţinute de instanţele de control judiciar au vizat nelegalitatea şi/sau 

netemeinicia: -reindividualizarea pedepsei în apel; -reindividualizarea modalităţii de executare a pedepsei în 
apel; -reaprecierea cuantumului daunelor civile; -aplicarea legii penale mai favorabile; -schimbarea încadrării 
juridice ca urmare a reţinerii deciziei CCR nr.368/30.05.2017; -omisiunea pronunţării asupra pretenţiilor civile; -
încetarea procesului ca urmare a retragerii plângerii prealabile în apel; -reindividualizarea măsurilor sau 
obligaţiilor dispuse în baza art. 93 Cod penal; -schimbarea încadrării juridice a faptelor în calea de atac; -
achitarea inculpatului în calea de atac ca urmare a reaprecierii probelor; -condamnarea în calea atac după 
achitarea în primă instanţă ca urmare a reaprecierii probelor; -aplicarea unei pedepse în alte limite decât cele 
legale; -aplicarea unei măsuri educative privative de libertate cu încălcarea dispoziţiilor legale; -
reindividualizarea pedepselor complementare şi accesorii; -omisiunea prelevării probelor biologice; -prelevarea 
probelor biologice în mod nelegal; -încălcarea dispoziţiilor legale privind citarea; -omisiunea deducerii duratei 
măsurilor preventive privative de libertate. 

În funcţie de soluţia dispusă în calea de atac, au fost menţinute 328 de încheieri şi desfiinţate 18 de 
încheieri, toate pronunţate în anul 2017. 

În privinţa măsurilor preventive, motivele de desfiinţare s-au referit, în cea mai mare parte, la 
aprecierea diferită a stării de pericol pentru ordinea publică de către judecătorul care a soluţionat propunerea şi 
judecătorul din calea de atac a contestaţiei. 

Având în vedere numărul total de soluţii pronunţate în materie penală în anul 2017, respectiv 3.180, şi 
numărul soluţiilor desfiinţate şi restituite de instanţele de control judiciar până la data de 31.12.2017, respectiv 
101 dosare, procentul de casare este de 3,18 %. 

Situaţia indicilor de casare a hotărârilor judecătoreşti, comparativ cu anii 2015 şi 2016, se prezintă 
astfel: 

Anul de referinţă Indicele de casare a hotărârilor judecătoreşti prin raportare la totalul 
soluţiilor pronunţate 

2015 3,40 % 

2016 2,13 % 

2017 3,18 % 



 


