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Tribunalul Prahova a avut pe rol, în anul 2019, un număr de 19.845 cauze, faţă 

de un număr de 22.782 cauze la nivelul anului 2018, înregistrând o scădere cu 2.937 

dosare a volumului de activitate (12,89 %).  

Repartizarea cauzelor pe stadii procesuale se prezintă astfel: în fond 11.438 

dosare, faţă de 13.602 dosare în anul 2018, (constatându-se o scădere semnificativă de 

15,91 %), 6953 dosare în apel, faţă de 7.395 dosare în anul 2018, (existând o scădere 

de 5,98 %), 331 dosare în recurs, faţă de 372 dosare în anul anterior (o diminuare 

semnificativă de 11,02 %,), în timp ce contestaţiile pe Noul Cod de Procedură Penală 

au înregistrat o diminuare semnificativă de 20,52 %, fiind 1.123 dosare, faţă de 1.413 în 

anul anterior. 

Ca şi în anul 2018, la Tribunalul Prahova ponderea mai mare a revenit 

activităţii în materie civilă, a litigiilor cu profesioniştii şi a cauzelor de contencios 

administrativ, cu un procent de 85 %, restul de 15 % revenind cauzelor penale. 

Această instanţă a soluţionat, în anul precedent, un număr de 14.020 cauze, 

stocul total de dosare al Tribunalului Prahova diminuându-se considerabil faţă de anul 

anterior (scăzând de la 6.442 dosare la finele anului 2018, la 5.825 cauze), în ceea ce 

priveşte dosarele cu o vechime mai mare de 1 an şi 6 luni s-a înregistrat o diminuare a 

numărului acestora, de la 868– la finalul anului 2018, la 716 – la finalul anului 2019. 

Încărcătura medie de dosare pe judecător a fost în anul precedent de 713 dosare, 

faţă de anul 2018, când a fost de 694 dosare, înregistrându-se o creștere cu 19 

cauze/judecător.            

Trebuie subliniat faptul că încărcătura medie de dosare pe judecător înregistrată 

în anul anterior la Tribunalul Prahova este superioară mediei naţionale de 550 cauze 

pe judecător, ceea ce situează această instanţă pe locul al nouălea  în situaţia statistică 

naţională pentru anul 2019. 

Deși, comparativ cu anul 2018, s-a constatat o scădere a celerităţii de 

soluţionare a cauzelor la Tribunalul Prahova, în condiţiile în care rata de soluţionare a 

cauzelor a  fost în 2019 de 105,7 %, faţă de 122,1% în anul precedent, Tribunalul 

Prahova s-a încadrat în gradul ,,FOARTE EFICIENT” în ceea ce privește 

operativitatea de soluţionare a cauzelor. 
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De remarcat este și faptul că în cursul anului 2019 au fost închise un total de 

14.020 dosare, din care 13.115 dosare au fost soluţionate în maxim un an de la data 

înregistrării, aceste cifre situând Tribunalul Prahova la gradul ,,FOARTE EFICIENT”, 

cu o pondere a dosarelor închise într-un an de 93,50 % din totalul dosarelor 

soluţionate. 

Raportat la anul anterior, se constată menţinerea gradului ,,FOARTE 

EFICIENT” la acest indicator la nivelul tuturor celor trei secţii din cadrul Tribunalului 

Prahova. 
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