
Volumul total de activitate în cursul anului 2014 ( prezentare comparativă 

pentru anii 2012 – 2014 ) 

Anul  Stoc la 
începutul 
perioadei 

Intrate Total cauze 
pe rol 

Soluţionate Stoc la 
sfârşitul 

perioadei 

Suspendate 

2012 7.258 30.105 37.363 29.770 7.593 1.824 

2013 7.593 18.281 25.874 20.457 5.417 1.466 

2014 5.417 25.514 30.931 26.363 4.568 955 

 

După cum se poate observa, în anul 2014, s-a înregistrat o creştere a volumului de activitate 

faţă de anul 2013, astfel:  

Volumul total al cauzelor aflate pe rolul Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti în anul 2014 a 

fost înregistrat un număr de 30.931 de cauze ( penale şi civile ), înregistrându-se o creştere faţă de 

anul precedent, când totalul cauzelor a fost de 25.874, de 5.057 de cauze, exprimată într-o valoare 

procentuală de 19,54 %.  

Din totalul cauzelor deduse judecăţii în anul 2014, un număr de 25.514 au fost dosare nou 

intrate, iar diferenţa de 5.417 reprezintă stocul anterior.  

Faţă de anul 2013, când totalul cauzelor nou intrate a fost de 18.281, se remarcă o creştere 

în anul 2014 cu 7.233 de cauze, adică un procent de 39,57 %.  

Numărul total al cauzelor soluţionate în anul 2014 a fost de 26.363, în timp ce, în anul 2013 

a fost de 20.457 de cauze, fiind înregistrată o creştere de 5.906 de cauze, cu 28,87 % mai mult 

decât în anul 2013.  

 Volumul de activitate pe secţii specializate 

A.  Volumul de activitate al secţiei penale 

Anul  Stoc la începutul 
perioadei 

Intrate Total cauze 
pe rol 

Soluţionate Stoc la 
sfârşitul 

perioadei 

Suspendate  

2012 150 1.762 1.912 1.688 224 11 

2013 224 2.040 2.264 2.082 182 7 

2014 182 1.705 1.887 1.699 188 6 

 



B. Volumul de activitate al secţiei civile 

Anul  Stoc la 
începutul 
perioadei 

Intrate Total cauze 
pe rol 

Soluţionate Stoc la sfârşitul 
perioadei 

Suspendate  

2012 7.108 28.343 35.451 28.082 7.369 1.813 

2013 7.369 16.241 23.610 18.375 5.235 1.460 

2014 5.235 23.809 29.044 24.664 4.380 949 

  

Încărcătura pe judecător  

Anul Materia Total 

cauze 

aflate pe 

rol 

 

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 

 

2012 

Penal 1.912 6 5 319 382 

Civil 35.451 22 18 1.611 1.970 

2013 Penal 2.264 6 5 377 453 

Civil 23.610 25 22 944 1.073 

 

2014 

Penal 1.887 7 7 270 270 

Civil 29.044 25 24 1.162 1.210 

 

a) Încărcătura pe judecător în funcţie de numărul dosarelor rulate 

Anul Materia Total cauze rulate  

 

Număr mediu de 

judecători 

Încărcătura pe judecător raportat la 

numărul mediu de judecători 

 

2012 

Penal 3.296 5 659 

Civil 46.215 18 2.568 

TOTAL  49.511 23 2.153 



Anul Materia Total cauze rulate  

 

Număr mediu de 

judecători 

Încărcătura pe judecător raportat la 

numărul mediu de judecători 

2013 Penal 4.029 5 806 

Civil 35.235 22 1.602 

TOTAL  39.264 27 1.454 

 

2014 

Penal 2.953 7 422 

Civil 36.290 24 1.521 

TOTAL  39.243 31 1.266 

 

b) Încărcătura pe judecător în funcţie de numărul dosarelor soluţionate 

Anul Materia Total cauze 

soluţionate 

Număr mediu de 

judecători 

Încărcătura pe judecător raportat la 

numărul mediu de judecători 

 

2012 

Penal  1.689 5 334 

Civil 28.168 18 1.565 

TOTAL  29.857 23 1.298 

2013 Penal  2.087 5 417 

Civil 18.520 22 842 

TOTAL  20.607 27 763 

 

2014 

Penal  1.701 7 243 

Civil 25.058 24 1.044 

TOTAL  26.759 31 863 

 

 

 



c) Încărcătura pe judecător în funcţie de numărul dosarelor repartizate spre 

redactare 

Anul Materia Total cauze 

soluţionate 

Număr mediu de 

judecători 

Încărcătura pe judecător raportat la 

numărul mediu de judecători 

 

2012 

Penal 1.689 5 334 

Civil 28.168 18 1.565 

TOTAL  29.857 23 1.298 

2013 Penal 2.087 5 417 

Civil 18.520 22 842 

TOTAL  20.607 27 763 

 

2014 

Penal 1.701 7 243 

Civil 24.928 24 1.039 

TOTAL  26.629 31 859 

 

Indicele general de operativitate al instanţei 

Anul 

Stoc 

anterior 

Intrate în 

cursul 

anului 

Total 

dosare 

aflate pe rol 

Soluţionat

e 

Stoc la 

sfârşitul 

anului 

Suspen- 

date 

Operati- 

vitate 

2012 7.258 30.105 37.363 29.770 7.593 1.824 83,77 

2013 7.593 18.281 25.874 20.457 5.417 1.466 83,81 

2014 5.417 25.514 30.931 26.363 4.568 955 87,95 

  

 Operativitatea pe secţii specializate 

Secţia civilă:  

Anul 

Stoc 

anterior 

Intrate în 

cursul 

anului 

Total 

dosare 

aflate pe rol 

Soluţionate Stoc la 

sfârşitu

l anului 

Suspen 

Date 

Operativitate 

2012 7.108 28.343 35.451 28.082 7.369 1.813 83,48 



2013 7.369 16.241 23.610 18.375 5.235 1.459 82,95 

2014 5.235 23.809 29.044 24.664 4.380 949 87,79 

 

Secţia penală:  

Anul 

Stoc 

anterior 

Intrate în 

cursul 

anului 

Total 

dosare 

aflate pe rol 

Soluţionate Stoc la 

sfârşitul 

anului 

Suspen- 

date 

Operativitate 

2012 150 1.762 1.912 1.688 224 11 88,80 

2013 224 2.040 2.264 2.082 182 7 92,25 

2014 182 1.705 1.887 1.699 188 6 90,32 

  

Ponderea atacabilităţii hotărârilor 

În anul 2014 au fost pronunţate un număr de 26.363 de cauze, din care 10.432 de sentinţe şi 

15.931 de încheieri finale.  

Secţia penală, din numărul total de cauze aflate pe rol de 1.887, a pronunţat un număr de 

1.699 de cauze, din care 635 de sentinţe şi 1.064 de încheieri finale.  

Secţia civilă, din numărul total de cauze aflate pe rol de 29.044, a pronunţat un număr de 

24.664 de cauze, din care 9.797 de sentinţe şi 14.867 de încheieri finale.  

Per total, la nivelul Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, în anul 2014, din totalul de 30.931 de 

cauze aflate pe rol la data de 1 ianuarie 2014, au fost pronunţate un număr de 26.363 de dosare. 

Dintre acestea au fost atacate, cu apel sau, după caz, cu recurs şi contestaţie, un număr total de 

2.411, rezultând, astfel, un procent de atacabilitate de 9,14 %. 

Calitatea hotărârilor pronunţate de judecătorii Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti a sporit 

încrederea justiţiabililor în actul justiţie, indicele de atacabilitate al hotărârilor fiind în scădere de la 

14,17 % în anul 2013 la 9,14 % în anul 2014.  

Anul Numărul hotărârilor pronunţate Ponderea atacabilităţii 

2012 29.770 7,53 % 

2013 20.457 14,17% 



2014 26.363 9,14 % 

 

La secţia penală, în anul 2014, din numărul total de cauze aflate pe rol în anul 2014 de 

1.887, au fost pronunţate un număr de 1.699 de hotărâri judecătoreşti.  

Din numărul total de hotărâri judecătoreşti, au fost apelate şi contestate un număr de 334 de 

hotărâri, 211 hotărâri judecătoreşti au fost apelate şi 123 de hotărâri judecătoreşti au fost 

contestate, rezultând un procent de atacabilitate de 19,65 %.  

La secţia civilă, în anul 2014, din numărul total de cauze aflate pe rol în anul 2014 de 

29.044, au fost pronunţate un număr de 24.664 de hotărâri judecătoreşti.  

Din numărul total de hotărâri pronunţate, au fost apelate şi recurate un număr de 2.077, 

1.568 de hotărâri judecătoreşti au fost apelate şi 509 hotărâri judecătoreşti au fost recurate, 

rezultând un procent de atacabilitate de 8,42 %.  

Secţia  Numărul hotărârilor 

pronunţate 

Numărul hotărârilor 

atacate 

Ponderea 

atacabilităţii 

Penală 1.699 334 19,65 % 

Civilă 24.664 2.077 8,42 % 

TOTAL  26.363 2.411 9,14 % 

 

Indicele de casare 

În materie civilă, în anul 2014, au fost înregistrate la practica de casare în materie civilă 

(incluzând anul 2014 şi anteriori), restituite la data de 31.12.2014 a fost de 2.089, din care un număr 

de 81 de dosare trimise spre rejudecare. 

Din cele 2.089 dosare care au fost restituite din căile de atac, 214 dosare privesc soluţii 

pronunţate în anul 2014, 1.279 soluţii pronunţate în 2013, iar restul de 596, soluţii pronunţate în anii 

anteriori. 

Strict în ceea ce priveşte anul 2014, din cele 214 soluţii pronunţate, un număr de 172 de 

soluţii au fost menţinute, 39 de soluţii modificate/schimbate, iar 3 dosare au fost desfiinţate cu 

trimitere spre rejudecare. 



Situaţia indicelui de desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti, comparativ cu anii 2012 şi 2013, 

se prezintă astfel: 

Anul de 

referinţă 

Indicele de desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti prin raportare la 

totalul soluţiilor pronunţate 

 

2012 0,90% 

2013 0,35 % 

2014 0,17%  

 

În materie penală, în anul 2014, la practica de casare au fost restituite un număr de 553 

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 2014, ci şi din anul 2013 sau 

chiar din alţi ani. 

Mai exact, din cele 553 poziţii ale registrului de practică de casare, 416 privesc dosare din 

anul 2014, 136 privesc dosare din 2013, iar 1 dosar din alţi ani (2012).  

Raportând numărul hotărârilor pronunţate în 2014 ce au fost casate/desfiinţate, aşa cum 

sunt evidenţiate în registrul de practică de casare (90 sentinţe + 11 încheieri), la numărul total al 

soluţiilor pronunţate în materie penală în anul 2014 (1699 hotărâri), rezultă un procent de casare de 

5,94 %. 

 Situaţia indicilor de casare a hotărârilor judecătoreşti, comparativ cu anii 2013 şi 2012, se 

prezintă astfel: 

Anul de 

referinţă 

Indicele de casare a hotărârilor judecătoreşti prin raportare la 

totalul soluţiilor pronunţate 

2012 3,13 % 

2013 4,61 %  

2014 5,94 % 

 


