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I. Introducere 

 

Prezentul Raport este întocmit în acord cu Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secţiei pentru judecători a 

Consiliului Superior al Magistraturii, prin care s-a aprobat Raportul Grupului de lucru privind eficienţa activităţii 

instanţelor, constituit la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii.  

Aspectele care fac obiectul prezentului document sunt următoarele:  

1) Prezentarea indicatorilor de eficienţă a activităţii instanţei în perioada : SEMESTRUL I 2017 ; 

2) Analiza internă a rezultatelor instanţei în perioada analizată, în vederea identificării elementelor care au 

determinat încadrarea într-un anumit grad de eficienţă. 

3) Stabilirea măsurilor adecvate în vederea îmbunătăţirii performanţei 

Implementarea indicatorilor de performanţă şi analiza efectuată pe baza acestora au fost concepute ca un 

instrument de introspecţie analitică a propriei activităţi la nivelul instanţei, de stabilire a mijloacelor de îmbunătăţire 

a acestei activităţi şi de creştere a gradului de eficienţă. 

În concluzie, concluziile analizei instanţelor, pe baza indicatorilor de eficienţă, reprezintă un punct de la care 

managementul instanţei poate gândi acele măsuri concrete care să conducă la o mai bună eficienţă a instanţei. 

 

II. Prezentarea indicatorilor de eficienţă a activităţii instanţei 

 

Indicatorii de performanţă instituiţi în vederea măsurării eficienţei activităţii instanţelor sunt următorii: 

a) Rata de soluţionare a dosarelor ( operativitatea) calculată exclusiv în raport  de dosarele nou intrate –

reprezintă raportul dintre dosarele nou intrate în perioada de referinţă şi dosarele finalizate în aceeaşi perioadă de 

referinţă, exprimat procentual;  

b) Stocul de dosare - se calculează ca fiind suma  dosarelor  aflate pe rol la finele  perioadei  de 

referinţă şi nefinalizate, mai vechi de 1 an pentru curţile de apel şi de 1  an  şi 6 luni  pentru celelalte instanţe;  

c) Ponderea dosarelor  închise într-un an  - reprezintă suma dosarelor finalizate în termen  de mai 

puţin de  1 an de la  înregistrare raportată la suma tuturor dosarelor soluţionate în perioada de referinţă, 

exprimată procentual; 

d) Durata medie de soluţionare, pe materii sau obiecte (numai pentru stadiul procesual fond şi mai 

puţin pentru curţile de apel) - reprezintă timpul mediu scurs între data înregistrării dosarului şi data închiderii 

documentului final; 

e) Redactările peste termenul legal - reprezintă procentul instanţei respective de redactare peste 

termen a dosarelor finalizate cu document de tip final Hotărâre. 

Grafic rezultatul cumulării celor 5 indicatori de eficienţă a activităţii instanţei în perioada analizată, astfel 

cum reiese acesta din aplicaţia STATIS  se prezintă astfel: 

 

SITUATIE STATISTICA 

E06.Q03 Indicatori Eficienta, analiza Judecatorie. 

CRITERII DE CAUTARE 

Perioada analizata: {01.01.2017 - 30.06.2017} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Judecatoria SECTORUL 6 BUCURESTI} Criteriu ordonare: 
{alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  

OS: date prezentate in raport valabile la: 02 iulie 2017 

Export Excel 

GRAD DE EFICIENTA 

F E S I 

E01 E02 E03 E04 E05 
 

 
 

 
 

 
 

Persoana conectata: instanta 
 

  

 LISTA REZULTATE  
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ORDINE DENUMIRE JUDECATORIE 
GRAD DE EFICIENTA 

F E S I 

1 Judecatoria SECTORUL 6 BUCURESTI E01 E02 E03 E04 E05 
 

 
 

 
 

 
 

   

 

Cumulând cei cinci indicatori, rezultă faptul că instanţa s-a încadrat în gradul de eficienţă „ FOARTE 

EFICIENT". 

Analizând datele aferente semestrului I 2017 se constată următoarele:  
- instanţa s-a clasat la nivelul foarte eficient la indicatorii rata de soluţionare, vechimea 

dosarelor în stoc, ponderea dosarelor închise şi durata medie de soluţionare;  

- instanţa s-a clasat la nivelul eficient la indicatorul hotărâri redactate peste termenul legal.  

 

Aferent fiecărui indicator, situaţia în semestrul I 2017  se prezintă astfel: 

 

1) Rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea) calculată exclusiv în raport de dosarele nou 

intrate:  

În perioada de referinţă, instanţa a înregistrat un număr de 13.233 de dosare nou intrate şi un număr de 

13.990  de dosare soluţionate, încadrându-se la gradul de eficienţă „FOARTE EFICIENT", potrivit plajelor de 

eficienţă stabilite prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Consiliului Superior al Magistraturii – Secţia pentru 

judecători, valoarea acestui indicator fiind de 105,7 %. 

 Prezentăm  extrasul din aplicaţia StatisEFICIENŢĂ cu datele aferente acestui indicator înregistrate la 

nivelul instanţei, în perioada analizată:  

SITUATIE STATISTICA 

E01.Q03 Rata de solutionare, analiza Judecatorie. 

CRITERII DE CAUTARE 

Perioada analizata: {01.01.2017 - 30.06.2017} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Judecatoria SECTORUL 6 BUCURESTI} Criteriu ordonare: 
{alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  

OS: date prezentate in raport valabile la: 02 iulie 2017 

Export Excel 

STOC INITIAL 

INTRATE 

SOLUTIONATE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
RAPORTAT 
LA INTRATE 

TOTAL 
DIN CARE 

DIN INTRATE 
F E S I 

7578 57,3% 13233 13990 62,4% 105,7%  

   
Persoana conectata: instanta 

 

  

 LISTA REZULTATE  

ORDINE 
DENUMIRE 
JUDECATORIE 

STOC INITIAL 

INTRATE 

SOLUTIONATE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
RAPORTAT 
LA INTRATE 

TOTAL 
DIN CARE 

DIN INTRATE 
F E S I 

1 
Judecatoria SECTORUL 6 
BUCURESTI 

7578 57,3% 13233 13990 62,4% 105,7%  

   
   

 

2) Vechimea dosarelor în stoc 

 

La finele semestrului I 2017,  din totalul de 6.821 de dosare aflate în stoc, un număr de 111 dosare, 

reprezentând un procent de 1,6 %,  sunt mai vechi de 1 an şi 5 luni. 

În consecinţă, la indicatorul de faţă, instanţa s-a încadrat în gradul „FOARTE EFICIENT", potrivit plajelor 

de eficienţă stabilite prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Consiliului Superior al Magistraturii – Secţia pentru 

judecători. 



4 
 

 Prezentăm extrasul din aplicaţia StatisEFICIENŢĂ cu datele aferente acestui indicator înregistrate la 

nivelul instanţei, în perioada analizată:  

 

SITUATIE STATISTICA 

E02.Q03 Vechime dosare in stoc, analiza Judecatorie. 

CRITERII DE CAUTARE 

Stoc la data: {30.06.2017} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Judecatoria SECTORUL 6 BUCURESTI} Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie 
ordonare: {crescator}  

OS: date prezentate in raport valabile la: 02 iulie 2017 

Export Excel 

STOC DOSARE 

VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

MAI VECHI DE 
1,5 ANI 

F E S I 

6821 111 1,6%  

   
Persoana conectata: 

 

  

 LISTA REZULTATE  

ORDINE DENUMIRE JUDECATORIE 

STOC DOSARE 

VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

MAI VECHI DE 
1,5 ANI 

F E S I 

1 Judecatoria SECTORUL 6 BUCURESTI 6821 111 1,6%  

   
   

 

 

3) Ponderea dosarelor închise  într-un an 

 

În semestrul I 2016, din totalul de 13.990 de dosare soluţionate, un număr de 13.683 de dosare au fost 

închise în termenul de 1 an de la soluţionare, reprezentând un procent de 97,8  % . 

În consecinţă, la acest indicator, instanţa s-a încadrat în gradul „FOARTE EFICIENT", potrivit plajelor de 

eficienţă stabilite prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Consiliului Superior al Magistraturii - Secţiei pentru 

judecători. 

 Prezentăm extrasul din aplicaţia StatisEFICIENŢĂ cu datele aferente acestui indicator înregistrate la 

nivelul instanţei, în perioada analizată:  

 

SITUATIE STATISTICA 

E03.Q03 Pondere dosare inchise intr-un an, analiza Judecatorie. 

CRITERII DE CAUTARE 

Perioada analizata: {01.01.2017 - 30.06.2017} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Judecatoria SECTORUL 6 BUCURESTI} Criteriu ordonare: 
{alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  

OS: date prezentate in raport valabile la: 02 iulie 2017 

Export Excel 

DOSARE SOLUTIONATE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

INTR-UN AN 
F E S I 

13990 13683 97,8%  

   
Persoana conectata: instanta 

 

  

 LISTA REZULTATE  

ORDINE DENUMIRE JUDECATORIE 

DOSARE SOLUTIONATE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

INTR-UN AN 
F E S I 

1 
Judecatoria SECTORUL 6 
BUCURESTI 

13990 13683 97,8% 
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4.Durata medie de soluţionare 

 

Durata medie de soluţionare a cauzelor în semestrul I 2017  a fost de 2,5 luni în materie penală 

şi de 3 de luni în materia non-penală, instanţa încadrându-se în gradul de eficienţă „FOARTE 

EFICIENT", potrivit plajelor de eficienţă stabilite prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Consiliului 

Superior al Magistraturii – Secţia pentru judecători. 

Prezentăm extrasul din aplicaţia StatisEFICIENŢĂ cu datele aferente acestui indicator înregistrat 

la nivelul instanţei, în perioada analizată:  

 

SITUATIE STATISTICA 

E04.Q03 Durata medie de solutionare, analiza Judecatorie. 

CRITERII DE CAUTARE 

Perioada analizata: {01.01.2017 - 30.06.2017} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Judecatoria SECTORUL 6 BUCURESTI} 
Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  

OS: date prezentate in raport valabile la: 02 iulie 2017 

Export Excel 

DOSARE SOLUTIONATE DURATA SOLUTIONARE GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

PENAL NON PENAL F E S I 
PENAL NON PENAL 

13990 1612 12378 2,5 3,0 P C 
 

 
 

 
 

 
 

Persoana conectata: instanta 
 

  

 LISTA REZULTATE  

ORDINE DENUMIRE JUDECATORIE 

DOSARE SOLUTIONATE DURATA SOLUTIONARE GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

PENAL NON PENAL F E S I 
PENAL NON PENAL 

1 
Judecatoria SECTORUL 6 
BUCURESTI 

13990 1612 12378 2,5 3,0 P C 
 

 
 

 
 

 
 

   

 

5.Hotărâri redactate peste termenul legal 

 

   În semestrul I 2017, din totalul de 6.775  de dosare soluţionate prin pronunţarea unei hotărâri 

(sentinţe), un număr de 2.603  hotărâri au fost redactate peste termen, reprezentând un procent de 38,4 

% , determinând încadrarea instanţei în gradul „EFICIENT”, potrivit plajelor de eficienţă stabilite prin 

Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Consiliului Superior al Magistraturii - Secţiei pentru judecători. 

Prezentăm extrasul din aplicaţia StatisEFICIENŢĂ cu datele aferente acestui indicator înregistrat 

la nivelul instanţei, în perioada analizată:  

 

SITUATIE STATISTICA 

E05.Q03 Documente redactate peste Termen, analiza Judecatorie. 

CRITERII DE CAUTARE 

Perioada analizata: {01.01.2017 - 30.06.2017} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Judecatoria SECTORUL 6 BUCURESTI} 
Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  

OS: date prezentate in raport valabile la: 02 iulie 2017 
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Export Excel 

DOSARE SOLUTIONATE 

TERMEN MEDIU 
REDACTARE 

MEDIE ZILE 
REDACTARE 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 

DIN CARE 
REDACTATE PESTE TERMENUL LEGAL 

F E S I 
NUMAR 
DOSARE 

PONDERE 
MEDIE ZILE 
DEPASIRE 

6775 2603 38,4% 23,6 30,7 29,8 
 
 

P M 
 

 
 

 
 

Persoana conectata: instanta 
 

  

 LISTA REZULTATE  

ORDI
NE 

DENUMIRE 
JUDECATORIE 

DOSARE SOLUTIONATE 

TERMEN 
MEDIU 

REDACTARE 

MEDIE 
ZILE 

REDACTA
RE 

GRAD DE 
EFICIENTA 

TOTA
L 

DIN CARE 
REDACTATE PESTE TERMENUL 

LEGAL 
F E S I 

NUMAR 
DOSAR

E 
PONDERE 

MEDIE ZILE 
DEPASIRE 

1 
Judecatoria 
SECTORUL 6 
BUCURESTI 

6775 2603 38,4% 23,6 30,7 29,8 
 

 

P M 
 

 
 

 
 

   

 

 

III. Analiza internă a rezultatelor instanţei în perioada analizată, în vederea identificării 

elementelor care au determinat încadrarea într-un anumit grad de eficienţă 

 

În semestrul I 2017,  instanţa s-a încadrat în gradul de eficienţă „ FOARTE EFICIENT", ca 

rezultat al cumulării celor  cinci indicatori.  

În urma analizei se constată că instanţa s-a clasat la nivelul foarte eficient la indicatorii rata 

de soluţionare, vechimea dosarelor în stoc, ponderea dosarelor închise, durata medie de soluţionare  

şi eficient la indicatorul hotărâri redactate peste termenul legal.  

 

IV. Stabilirea măsurilor adecvate în vederea îmbunătăţirii performanţei 

 
Pentru eficientizarea  activităţii instanţei şi menţinerea celor 5 indicatori la nivelul foarte 

eficient şi eficient, în viitor  vor fi continuate  măsurile administrative pentru eficientizarea 

activităţii instanţei, după cum urmează:  

1. Indicatorii care necesită îmbunătăţire,  în continuare,  sunt rata de soluţionare şi hotărâri 

redactate peste termenul legal.  
2. Monitorizarea bilunară a hotărârilor neredactate în termenul legal şi distribuirea 

corespunzătoare a timpului la dactilografiere completurilor care au mai multă nevoie.  
3. Programarea grefierilor de şedinţă la redactarea părţii introductive a considerentelor 

hotărârilor judecătoreşti pentru dosarele cu o complexitate redusă, ex.: hotărâri de declinare, de 
anularea cererii ca netimbrată, de perimare, de renunţare la judecată. 

4. Stabilirea de comun acord cu judecătorii, a unor termene concrete pentru finalizarea 
redactării hotărârilor judecătoreşti, dacă se impune. 

5. Identificarea cauzelor în care operativitatea soluţionării cauzelor este redusă, prin acordarea 
unui timp suplimentar pentru dactilografierea acestor tipuri de cauze, în condiţiile în care dosarele 
soluţionate sunt cele închise în aplicaţia ECRIS.  

6. Monitorizarea termenelor acordate şi a respectării termenelor în procedura prealabilă de 
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către Colegiul de conducere, bilunar.  
7. Publicarea pe  site-ul instanţei a rapoartelor  privind indicatorii de eficienţă va fi efectuată 

începând cu anul 2016, pentru anul 2015.    

8. Grefierul – şef al instanţei va prezenta lunar preşedintelui instanţei rapoartele din aplicaţia 
STATIS referitoare la toţi cei 5 indicatorii de eficienţă.  
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