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1 Introducere 

1.1 Scopul documentului 

Scopul acestui document îl reprezintă descrierea specificațiilor de implementare specifice Modulului 
de Raportare și Statistici, din cadrul sistemului informațional descris și definit prin proiectul SIPOCA 55 – 
componenta ECRIS – Parchete. 

Prezentele specificații au fost elaborate plecând de la cerințele specifice exprimate de către părțile 
implicate în proiect – Ministerul Public, respectiv de către reprezentanți ai parchetelor – atât specializate 
(DNA, DIICOT), cât și nespecializate. Acestea au rezultat atât în urma întâlnirilor directe cu reprezentanții 
instituțiilor menționate mai sus, cât și prin colectarea lor electronică. 

Specificațiile prezente în acest document descriu în detaliu aspectele funcționale aferente rapoartelor 
și statisticilor, corespund cerințelor specifice parchetelor și se adresează tuturor reprezentanților Ministerului 
Public implicați în proiectul SIPOCA 55 – componenta ECRIS Parchete 

Specificațiile prezentate în acest document pot suferi modificări în funcție de schimbările legislative 
intrate în vigoare la momentul implementării sau modificarea nevoilor specifice ale beneficiarilor.  
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2 Specificații funcționale 

2.1 Considerente generale 

 

Modulul de Rapoarte și Statistici corespunzător componentei ECRIS Parchete va fi orientat către toți 

utilizatorii acestuia și va permite afișarea datelor specifice, în funcție de rolul fiecărui utilizator, atât la nivel 

de structură teritorială de parchet, cât și la nivel central sau la nivel de parchet specializat (DNA, DIICOT), 

după caz. 

Toate rapoartele disponibile prin modulul de Rapoarte și Statistici vor permite filtrarea datelor afișate, atât 

prin filtre generale, disponibile la nivelul fiecărui raport (Parchet/Structură teritorială, Perioadă, Infracțiune 

etc), cât și prin filtre specifice raportului solicitat (exp: Articol OUG 31/2002) 

Toate rapoartele disponibile prin modulul de Rapoarte și Statistici vor beneficia de funcționalități specifice 

de ordonare a datelor afișate și vor afișa totaluri și sub totaluri ale datelor afișate în funcție de raportul rulat 

și specificațiile acestuia. 

Toate rapoartele disponibile prin Modulul de Raportare vor putea fi vizualizate la nivel de interfață utilizator 

(cu posibile limitări în funcție de rol-utilizator) și vor putea fi exportate în formate digitale portabile și/sau 

integrabile (.xlsx/.csv/.pdf, .xml).  

Ținând cont că nevoile statistice evoluează continuu și apar în mod constant solicitări de noi date, cerințele 

privind statisticile și rapoartele vor fi actualizate și detaliate suplimentar în etapa de implementare. 
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2.2 Formulare statistice de evidență a activității Ministerului 
public 

Evidența statistică a activității în Ministerul Public se realizează prin următoarele  formulare: 

• P1/P2 - activitatea de urmărire penală efectuată de procuror (P1) și de supraveghere a cercetărilor 
penale (P2); 

• P3 - partea I - activitatea procurorului de rezolvare a plângerilor, cererilor, memoriilor, sesizărilor și a 
altor lucrări; 

• P3 - partea a II - a – cauze în care s-au adresat plângeri instanței împotriva soluțiilor de neurmărire sau 
de netrimitere în judecată dispuse de procuror (art. 340 din Codul de procedură penală); 

• P3 - partea a III - a – activitatea procurorului potrivit Legii nr. 302/2004 și Ordonanței de Urgenta a 
Guvernului nr. 194/2002; 

• P4 - partea I - activitatea judiciară în cauzele penale, civile și de contencios administrativ; 

• P4 - partea a II - a - activitatea judiciară a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în 
cauzele penale, civile și de contencios administrativ. 

 

 Formulare statistice P1/ P2 

Aceste formulare pot prezenta datele privind activitatea de urmărire penală efectuată de procuror, cât și de 
supraveghere a cercetărilor penale atât într-o formă centralizată, cât și într-o formă desfășurată. 

2.2.1.1 Elemente componente privind structura formularelor P1/ P2 

Indicatorii statistici, desfășurați pe coloane: 

Nr. 
Col. 

DENUMIREA COLOANEI - (P1/ P2) 

1 De soluționat (inclusiv cauzele cu A.N.) - Cauze existente la începutul perioadei 

2 De soluționat (inclusiv cauzele cu A.N.) - Cauze intrate în cursul perioadei 

3 De soluționat (inclusiv cauzele cu A.N.) - Total (col. 1+2 sau col. 4+16+18+24) 

4 Cauze soluționate - Total (col. 5+7+9+10 ), din care: 

5 
Cauze soluționate - Modalitatea de soluționare - Trimitere în judecată (rechizitoriu), total din 
care: 

6 
Cauze soluționate - Modalitatea de soluționare - Trimitere în judecată (rechizitoriu) cu aplicarea 
art. 77 lit. h C.p. (din coloana 5) 

7 Cauze soluționate - Modalitatea de soluționare - Acord de recunoaștere a vinovăției, din care: 

8 
Cauze soluționate - Modalitatea de soluționare - Acord de recunoaștere a vinovăției cu aplicarea 
art. 77 lit. h C.p. (din coloana 7) 

9 Cauze soluționate - Modalitatea de soluționare - Renunțare la urmărirea penală 

10 Cauze soluționate - Modalitatea de soluționare - Clasare 

11 Cauze soluționate - Durata soluționării (inclusiv cauze cu A.N.) - Până în 6 luni de la sesizare 

12 Cauze soluționate - Durata soluționării (inclusiv cauze cu A.N.) - Între 6 luni și 1 an de la sesizare 
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13 Cauze soluționate - Durata soluționării (inclusiv cauze cu A.N.) - Peste 1 an de la sesizare 

14 
Cauze soluționate - Durata soluționării (inclusiv cauze cu A.N.) - După împlinirea termenului de 
prescripție 

15 Numărul infracțiunilor reținute prin rechizitoriu sau prin acord de recunoaștere a vinovăției 

16 Cauze reunite, declinate, suspendate sau reținute la urmărire penală proprie 

17 Cauze restituite organelor de cercetare penală 

18 
Cauze rămase nesoluționate la sfârșitul perioadei (fără cauze cu A.N.) - Total (col.19+20+21), din 
care: 

19 
Cauze rămase nesoluționate la sfârșitul perioadei (fără cauze cu A.N.) - Vechimea cauzei (de la 
data sesizării) - Până în 6 luni de la sesizare 

20 
Cauze rămase nesoluționate la sfârșitul perioadei (fără cauze cu A.N.) - Vechimea cauzei (de la 
data sesizării) - Între 6 luni și 1 an de la sesizare 

21 
Cauze rămase nesoluționate la sfârșitul perioadei (fără cauze cu A.N.) - Vechimea cauzei (de la 
data sesizării) - Peste 1 an de la sesizare 

22 
Cauze rămase nesoluționate la sfârșitul perioadei (fără cauze cu A.N.) - din coloana nr. 18 - Cu 
urmărirea penală începută, din care: 

23 
Cauze rămase nesoluționate la sfârșitul perioadei (fără cauze cu A.N.) - De peste 6 luni de la 
începerea urmăririi penale 

24 Cauze cu A.N. rămase nesoluționate la sfârșitul perioadei 

25 
Cauze restituite de instanțe sau trimise procurorului (indiferent de perioada sesizării instanței) în 
baza art. 346 C.p.p. și în baza art. 485 alin. 1 lit. b din C.p.p. 

26 
Cauze infirmate sau cu urmărirea penală redeschisă (indiferent de perioada în care s-a dat soluția 
ce a fost infirmată sau redeschisă) - art. 335 C.p.p. 

27 Total inculpați sau suspecți persoane fizice din cauzele soluționate (col.28+30+72) 

28 Inculpați persoane fizice trimiși în judecată (prin rechizitoriu) - Total, din care: 

29 
Inculpați persoane fizice trimiși în judecată (prin rechizitoriu) - pentru infracțiuni pe temei de 
discriminare (art. 77 lit. h C.p.) 

30 
Inculpați persoane fizice (inclusiv minori) din acorduri de recunoaștere a vinovăției - Total, din 
care: 

31 
Inculpați persoane fizice (inclusiv minori) din acorduri de recunoaștere a vinovăției - pentru 
infracțiuni pe temei de discriminare (art. 77 lit. h C.p.) 

32 
Inculpați persoane fizice trimiși în judecată (inclusiv minori) sau din acorduri de recunoaștere a 
vinovăției - Reținuți 

33 
Inculpați persoane fizice trimiși în judecată (inclusiv minori) sau din acorduri de recunoaștere a 
vinovăției - Propuși pentru arestarea preventivă, din care: 

34 
Inculpați persoane fizice trimiși în judecată (inclusiv minori) sau din acorduri de recunoaștere a 
vinovăției - Arestați preventiv - Total, din care: 

35 
Inculpați persoane fizice trimiși în judecată (inclusiv minori) sau din acorduri de recunoaștere a 
vinovăției - Arestați preventiv - Minori 

36 
Inculpați persoane fizice trimiși în judecată (inclusiv minori) sau din acorduri de recunoaștere a 
vinovăției - Antecedente penale - Recidiviști 

37 
Inculpați persoane fizice trimiși în judecată (inclusiv minori) sau din acorduri de recunoaștere a 
vinovăției - Antecedente penale - Alte antecedente penale 
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38 
Inculpați persoane fizice trimiși în judecată (inclusiv minori) sau din acorduri de recunoaștere a 
vinovăției - Pagube produse de inculpații - în LEI 

39 
Inculpați persoane fizice trimiși în judecată (inclusiv minori) sau din acorduri de recunoaștere a 
vinovăției - Pagube produse de inculpații - în EURO 

40 
Inculpați persoane fizice trimiși în judecată (inclusiv minori) sau din acorduri de recunoaștere a 
vinovăției - Pagube produse de inculpații - Valoarea măsurilor asiguratorii (în lei) 

41 
Inculpați persoane fizice trimiși în judecată (inclusiv minori) sau din acorduri de recunoaștere a 
vinovăției - Sexul - Masculin - Total (col. 42 + 43 + 44 +45) din care: 

42 
Inculpați persoane fizice trimiși în judecată (inclusiv minori) sau din acorduri de recunoaștere a 
vinovăției - Sexul - Masculin - Minori (14 - 18 ani) 

43 
Inculpați persoane fizice trimiși în judecată (inclusiv minori) sau din acorduri de recunoaștere a 
vinovăției - Sexul - Masculin 18 - 35 ani 

44 
Inculpați persoane fizice trimiși în judecată (inclusiv minori) sau din acorduri de recunoaștere a 
vinovăției - Sexul - Masculin 36 - 65 ani 

45 
Inculpați persoane fizice trimiși în judecată (inclusiv minori) sau din acorduri de recunoaștere a 
vinovăției - Sexul - Masculin Peste 65 ani 

46 
Inculpați persoane fizice trimiși în judecată (inclusiv minori) sau din acorduri de recunoaștere a 
vinovăției - Sexul - Feminin Total (col. 47 + 48 + 49+ 50) din care: 

47 
Inculpați persoane fizice trimiși în judecată (inclusiv minori) sau din acorduri de recunoaștere a 
vinovăției - Sexul - Feminin - Minore (14 - 18 ani) 

48 
Inculpați persoane fizice trimiși în judecată (inclusiv minori) sau din acorduri de recunoaștere a 
vinovăției - Sexul - Feminin 18 - 35 ani 

49 
Inculpați persoane fizice trimiși în judecată (inclusiv minori) sau din acorduri de recunoaștere a 
vinovăției - Sexul - Feminin 36 - 65 ani 

50 
Inculpați persoane fizice trimiși în judecată (inclusiv minori) sau din acorduri de recunoaștere a 
vinovăției - Sexul - Feminin Peste 65 ani 

51 
Inculpați persoane fizice trimiși în judecată (inclusiv minori) sau din acorduri de recunoaștere a 
vinovăției - Cetățenia - Română 

52 
Inculpați persoane fizice trimiși în judecată (inclusiv minori) sau din acorduri de recunoaștere a 
vinovăției - Cetățenia - Altă cetățenie 

53 
Inculpați persoane fizice trimiși în judecată (inclusiv minori) sau din acorduri de recunoaștere a 
vinovăției - Domiciliul - Urban 

54 
Inculpați persoane fizice trimiși în judecată (inclusiv minori) sau din acorduri de recunoaștere a 
vinovăției - Domiciliul - Rural 

55 
Inculpați persoane fizice trimiși în judecată (inclusiv minori) sau din acorduri de recunoaștere a 
vinovăției - Studii - Fără studii 

56 
Inculpați persoane fizice trimiși în judecată (inclusiv minori) sau din acorduri de recunoaștere a 
vinovăției - Studii - Primare / Gimnaziale 

57 
Inculpați persoane fizice trimiși în judecată (inclusiv minori) sau din acorduri de recunoaștere a 
vinovăției - Studii - Medii 

58 
Inculpați persoane fizice trimiși în judecată (inclusiv minori) sau din acorduri de recunoaștere a 
vinovăției - Studii - Superioare 

59 
Inculpați persoane fizice trimiși în judecată (inclusiv minori) sau din acorduri de recunoaștere a 
vinovăției - Ocupația - Fără ocupație - Total, din care: 
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60 
Inculpați persoane fizice trimiși în judecată (inclusiv minori) sau din acorduri de recunoaștere a 
vinovăției - Ocupația - Fără ocupație - Minori 

61 
Inculpați persoane fizice trimiși în judecată (inclusiv minori) sau din acorduri de recunoaștere a 
vinovăției - Ocupația - Elevi 

62 
Inculpați persoane fizice trimiși în judecată (inclusiv minori) sau din acorduri de recunoaștere a 
vinovăției - Ocupația - Studenți 

63 
Inculpați persoane fizice trimiși în judecată (inclusiv minori) sau din acorduri de recunoaștere a 
vinovăției - Ocupația - Funcționari publici 

64 
Inculpați persoane fizice trimiși în judecată (inclusiv minori) sau din acorduri de recunoaștere a 
vinovăției - Ocupația - Militari 

65 
Inculpați persoane fizice trimiși în judecată (inclusiv minori) sau din acorduri de recunoaștere a 
vinovăției - Ocupația - Polițiști 

66 
Inculpați persoane fizice trimiși în judecată (inclusiv minori) sau din acorduri de recunoaștere a 
vinovăției - Ocupația - Magistrați 

67 
Inculpați persoane fizice trimiși în judecată (inclusiv minori) sau din acorduri de recunoaștere a 
vinovăției - Ocupația - Avocați 

68 
Inculpați persoane fizice trimiși în judecată (inclusiv minori) sau din acorduri de recunoaștere a 
vinovăției - Ocupația - Demnitari 

69 
Inculpați persoane fizice trimiși în judecată (inclusiv minori) sau din acorduri de recunoaștere a 
vinovăției - Ocupația - Alte ocupații 

70 
Inculpați sau suspecți persoane fizice netrimiși în judecată - Ca urmare a renunțării la urmărirea 
penală 

71 Inculpați sau suspecți persoane fizice netrimiși în judecată - Ca urmare a clasării 

72 Inculpați sau suspecți persoane fizice netrimiși în judecată - Total (col. 70 + 71) , din care: 

73 Inculpați sau suspecți persoane fizice netrimiși în judecată - Minori 

74 Inculpați sau suspecți persoane fizice netrimiși în judecată - Arestați preventiv, din care: 

75 Inculpați sau suspecți persoane fizice netrimiși în judecată - Minori 

76 
Inculpați persoane fizice achitați definitiv indiferent de perioada trimiterii în judecată - Total, din 
care: 

77 Inculpați persoane fizice achitați definitiv indiferent de perioada trimiterii în judecată - Minori 

78 
Inculpați persoane fizice achitați definitiv indiferent de perioada trimiterii în judecată - Arestați 
preventiv, din care 

79 Inculpați persoane fizice achitați definitiv indiferent de perioada trimiterii în judecată - Minori 

80 Arestați preventiv în curs de urmărire penală la sfârșitul perioadei 

81 Inculpați sau suspecți persoane juridice din cauzele soluționate (col.82+83+88) 

82 
Inculpați persoane juridice trimiși în judecată sau din acorduri de recunoaștere a vinovăției - 
Total inculpați persoane juridice trimiși în judecată (prin rechizitoriu) 

83 
Inculpați persoane juridice trimiși în judecată sau din acorduri de recunoaștere a vinovăției - 
Total inculpați persoane juridice din acorduri de recunoaștere a vinovăției 

84 
Inculpați persoane juridice trimiși în judecată sau din acorduri de recunoaștere a vinovăției - 
Instituții publice (din col. 82 și 83) 

85 
Inculpați persoane juridice trimiși în judecată sau din acorduri de recunoaștere a vinovăției - Cu 
capital integral sau majoritar de stat (din col. 82 și 83) 
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86 
Inculpați persoane juridice trimiși în judecată sau din acorduri de recunoaștere a vinovăției - Cu 
capital integral sau majoritar privat (din col. 82 și 83) 

87 
Inculpați persoane juridice trimiși în judecată sau din acorduri de recunoaștere a vinovăției - 
Total inculpați persoane juridice achitați definitiv, indiferent de perioada trimiterii în judecată 

88 Inculpați sau suspecți persoane juridice netrimiși în judecată 

89 
Inculpați persoane fizice trimiși în judecată (prin rechizitoriu) sau prin acorduri de recunoaștere a 
vinovăției pentru infracțiuni care au produs victime (din coloana 28 și 30) 

90 
Inculpați persoane fizice trimiși în judecată (prin rechizitoriu) sau prin acorduri de recunoaștere a 
vinovăției pentru violența în familie (din coloana 89) 

91 Total victime ale inculpaților (din coloana 89), din care : 

92 Sexul - Masculin - Total, din care: 

93 Sexul - Masculin - Minori 

94 Sexul - Feminin - Total, din care: 

95 Sexul - Feminin - Minore 

96 Relația victimei cu autorul - Părinți 

97 Relația victimei cu autorul - Bunici 

98 Relația victimei cu autorul - Soți 

99 Relația victimei cu autorul - Fiu/Fiică - Total, din care: 

100 Relația victimei cu autorul - Fiu/Fiică - Minori 

101 Relația victimei cu autorul - Frați/Surori - Total, din care: 

102 Relația victimei cu autorul - Frați/Surori - Minori 

103 Relația victimei cu autorul - Alte rude până la gradul IV - Total, din care: 

104 Relația victimei cu autorul - Alte rude până la gradul IV - Minori 

105 Relația victimei cu autorul - Socru / Soacra 

106 Relația victimei cu autorul - Ginere / Noră 

107 Relația victimei cu autorul - Concubini 

108 Relația victimei cu autorul - Alte relații/ Nu se află în relații 

109 Măsuri de protecție a victimelor - Total, din care: 

110 Măsuri de protecție a victimelor - Asistență judiciară gratuită 

Notă: Valorile din tabelul de mai sus reflectă indicatorii statistici utilizați începând cu anul 2014 și aflați la 
momentul analizei în uzul Ministerului Public. Acești indicatori fac obiectul unei revizuiri în cadrul grupului de 
lucru constituit la nivelul PÎCCJ, proces care va fi finalizat până la momentul implementării noului sistem ECRIS.  

Lista indicatorilor este una exhaustivă, putând fi completată sau modificată (indicatori redenumiți) pe tot 
parcursul exploatării viitorului sistem. 

 

Rândurile formularelor P1/P2 – sunt reprezentate de infracțiuni, grupate pe titluri și capitole și putând avea 
în componență date colectate atât în baza încadrării infracțiunii în CP, cât și în NCP. Pentru acestea, vor fi 
utilizate nomenclatoarele de infracțiuni și grupuri de infracțiuni definite în sistem.  

Centralizatoarele și desfășurătoarele P1/ P2 vor avea calculate sub-totaluri la nivelul capitolelor și titlurilor și 
un total general la nivel de infracțiuni. 
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2.2.1.2 Consultare desfășurătoare P1/ P2 

Descriere: 

Funcționalitatea va permite consultarea datelor la nivel de coloane sau rânduri din formularele P1/ P2, atât ca 
valori centralizate (ex. număr total de cauze), cât și desfășurat, cu indicarea dosarelor penale sau inculpaților 
trimiși în judecată (persoane fizice sau juridice), luate în calculul statistic pentru fiecare linie sau coloană. 

Filtre și selecții: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 

sau 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• Perioada (de la – până la) exprimată în luni/ ani 

• Activitate: 
o De urmărire penală proprie (P1)  

sau 
o De supraveghere urmărire penală (P2) 

Sau 
o Cumulat P1+ P2 

• Desfășurător pe: 
o Coloane 

sau 
o Linii 

• Infracțiuni afișate: 
o Conform nomenclatorului unic pentru cauze penale 

▪ Cu afișarea strictă a valorilor din nomenclator; 
▪ Cu afișarea corespondenței cu infracțiunile din nomenclatorul Cadru legislativ – 

Infracțiuni, astfel încât să poată fi vizibile datele încadrate conform CP sau NCP. 
o Prin echivalare specifică, constând în gruparea infracțiunilor definite conform 

nomenclatorului unic pentru cauze penale astfel încât să răspundă unor nevoi suplimentare 
de raportare (ex. echivalare specifică activității DIICOT, DNA). 

Notă: 

Modurile de afișare ale infracțiunilor vor putea fi configurabile cu ajutorul următoarelor nomenclatoare: 

• Cadrul legislativ – infracțiuni – utilizat la nivelul întregului sistem ECRIS pentru introducerea datelor la 
nivel de documente/ lucrări/ dosare 

• Nomenclatorul unic pentru cauze penale – utilizat pentru a crea structura conform formularelor P1/ 
P2. Acesta va realiza maparea între Infracțiuni grupate pe titluri și capitole, specific formularelor P1/ 
P2 și valorile din nomenclatorul Cadrul legislativ – infracțiuni. Astfel se permite inclusiv cumularea sub 
o singură valoare din nomenclatorul unic a mai multor articole legislative care referă aceeași 
infracțiune la momente diferite de timp (NCPP versus CPP) 

• Nomenclatorul de echivalare statistică specifică – acesta va avea ca rol crearea unor grupări specifice 
de indicatori care să refere una sau mai multe valori din nomenclatorul unic. 

Interacțiuni posibile în interfață: 

1. În baza selecțiilor făcute, sistemul va afișa în interfață rezultatele aferente structurii de parchet, 
perioadei și tipului de activitate, ca centralizator, astfel: 
a. Pentru opțiunea linii:  
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o Indicator statistic – va afișa indicatorul/ indicatorii statistici, în funcție de modul selectat 
pentru afișarea infracțiunilor 

o Infracțiunea 
o Număr dosare 

Exemplu pentru selectarea de afișare infracțiuni Conform nomenclatorului unic pentru cauze penale, 
cu afișarea strictă a valorilor din nomenclator: 

- 
Indic. 

statistic 
Nr.  

Dosare 
INFRACȚIUNEA  

 1   TITLUL I- INFRACȚIUNI CONTRA PERSOANEI, TOTAL DIN CARE: 

 1.1   CAPITOLUL I- infracțiuni contra vieții, TOTAL din care: 

+ 1.1.1  15 Omorul, total din care: 

+ 1.1.1.1  9 Tentativă  

 ...   

Liniile cu valori calculate pe coloana număr dosare vor putea fi interogate suplimentar, pentru afișarea 
listei nominale de dosare luate în calculul statistic. 

În cazul în care datele statistice sunt aferente mai multor structuri de parchet (de ex. o structură de 
parchet împreună cu toate structurile subordonate), pentru fiecare indicator statistic va fi afișată 
valoarea acestuia pe structuri subordonate, cu posibilitatea de afișare detaliată a listei nominale de 
dosare pentru fiecare structură în parte. 

La selectarea unuia dintre dosarele din listă, în interfață vor fi afișate coloanele specifice formularelor 
P1/ P2, cu valorile completate pentru dosarul selectat. 

 
b. Pentru opțiunea coloane: 

o Numărul coloanei – va afișa indicatorul/ indicatorii statistici, în funcție de modul selectat 
pentru afișarea infracțiunilor 

o Infracțiunea 
o Număr dosare 

Nr. 
Col. 

Valoare DENUMIREA COLOANEI - (P1) 

1 434 De soluționat (inclusiv cauzele cu A.N.) - Cauze existente la începutul perioadei 

2 2 De soluționat (inclusiv cauzele cu A.N.) - Cauze intrate în cursul perioadei 

3 436 De soluționat (inclusiv cauzele cu A.N.) - Total (col. 1+2 sau col. 4+16+18+24) 

4  Cauze soluționate - Total (col. 5+7+9+10 ), din care: 

...   

 

Coloanele care conțin valori pot fi selectate pentru vizualizarea de detalii suplimentare. La accesarea 
unei coloane cu valori, sistemul va afișa structura de rânduri, cu afișarea listei nominale de dosare 
luate în calculul statistic. 

La selectarea unuia dintre dosarele din listă, în interfață vor fi afișate coloanele specifice formularelor 
P1/ P2, cu valorile completate pentru dosarul selectat. 

2. Verificare corelații: 

Sistemul va avea disponibilă o funcționalitate de verificări corelații, la apelul căreia se vor verifica anumite chei 
de control pentru formularele P1/ P2 și, în funcție de rezultatul acestora, se va afișa, dacă e cazul, o listă de 
erori specifice. 
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Exemple de corelații existente la nivelul formularelor P1/P2: 
a. Cauza soluționată, prin trimitere în judecată, inculpatul sau numărul inculpaților trimiși în 

judecată, infracțiunea și numărul infracțiunilor reținute prin rechizitoriu, se înregistrează în 
coloanele 4, 5, 15, 27 și  28 din formulare, la infracțiunea respectivă. Existența datelor pentru una 
din aceste coloane implică existența de date și pentru celelalte coloane. 

b. "Numărul cauzelor soluționate" (coloana nr. 4) din Formularul P1/P2 trebuie să fie egal cu 
"numărul cauzelor soluționate prin trimitere în judecată” (coloana nr. 5) plus „numărul cauzelor 
soluționate prin sesizarea instanței prin acord de recunoaștere a vinovăției” (coloana nr. 7)" plus 
„numărul cauzelor soluționate prin renunțare la urmărirea penală” (coloana nr. 9) plus „numărul 
cauzelor soluționate prin clasare” (coloana nr. 10) 

c. "Totalul cauzelor de soluționat" într-o perioadă de raportare statistică determinată (coloana nr. 
3) este format din "numărul cauzelor existente"- rămase nesoluționate la sfârșitul anului anterior 
(coloana nr. 1) plus "numărul cauzelor intrate în cursul perioadei" (coloana nr. 2).  

d. coloana  nr. 27  =  coloanele nr. 28 + nr. 72 
 

3. Posibilități de export: 

Sistemul va permite exportarea în format .xlsx a formularului P1/ P2, cu datele filtrate în funcție de structura 
de parchet, perioada și tipul de activitate alese, astfel: 

• Formularul P1/ P2 complet, cu valori centralizate 

• Formularul P1/P2 complet, cu valori desfășurate la nivel de număr de dosar 

• Formularul P1/P2 cu valori desfășurate numeric pe structurile de parchet subordonate sau pe 
procuror, după caz. 

2.2.1.3 Creare rapoarte noi pe baza datelor din formularele P1/ P2 

Descriere: 

Funcționalitatea va permite crearea de noi rapoarte, prin interogarea specifică a datelor din formularele P1/  
P2. Utilizatorul va avea posibilitatea să selecteze după nevoie propria combinație de coloane și rânduri  din 
formulare și să salveze formatul de raport pentru reutilizare și rulare ulterioară. 

Pașii ce trebuie realizați pentru crearea unui nou raport pe baza datelor din formularele P1/ P2: 

1. Selectare filtre raport: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului  
o Cu date aferente numai unității de parchet  

sau 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate  

(selecție multiplă) 

• Perioada (de la – până la) exprimată în luni/ ani 

• Activitate: 
o De urmărire penală (P1)  

sau 
o De supraveghere urmărire penală (P2) 

2. Selectare structură raport: 

• Listă coloane P1/ P2 – cu posibilitatea de selecție multiplă 

• Mod de afișare infracțiuni: 
o Conform nomenclatorului unic pentru cauze penale 

▪ Cu afișarea strictă a valorilor din nomenclator; 
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▪ Cu afișarea corespondenței cu infracțiunile din nomenclatorul Cadru legislativ – 
Infracțiuni, astfel încât să poată fi vizibile datele încadrate conform CPP sau NCPP 

o Prin echivalare specifică, constând în gruparea infracțiunilor definite conform 
nomenclatorului unic pentru cauze penale astfel încât să răspundă unor nevoi suplimentare 
de raportare (ex. echivalare specifică activității DIICOT, DNA 

• Listă linii P1/ P2 – cu posibilitatea de selecție multiplă, în funcție de modul de afișare selectat. 

• În cazul în care filtrele menționate mai sus se doresc a avea aceeași valoare la fiecare rulare de parchet 
(ex. structura de parchet să fie implicit selectată ca fiind structura centrală DNA sau DIICOT, cu afișarea 
tuturor structurilor teritoriale din subordine), valorile acestora vor fi completate în pasul de selectare 
structură raport. 

• Identificare reguli de calcul pe linii și coloane, pe baza de formule matematice. 
 

3. Salvare raport 

• Se va introduce o denumire specifică raportului. 

• Se va specifica dacă raportul va fi public/ privat. Public: accesibil altor persoane din cadrul 
sistemului. Privat: accesibil exclusiv creatorului.  

• Se va salva în lista de rapoarte configurate de utilizator. 
 

4. Rulare raport 

• Raportul va fi accesat din lista de rapoarte; 

• Se vor completa filtrele definite la crearea raportului 

• Se va rula raportul: rezultatul va fi afișat în prima fază în interfață, utilizatorul având ulterior 
posibilitatea de export în formatele stabilite pentru toate rapoartele disponibile în sistem. 

Notă: Datele vizibile în raport sunt limitate de nivelul de acces al utilizatorului. Ex: un utilizator de la 
nivel teritorial va putea accesa numai date aferente structurii de parchet din care face parte și din 
structurile subordonate. 

  



 

  

 
 

 

 Page | 18 
 

2.2.1.4 Exemple de rapoarte ce vor putea fi obținute utilizând mecanismul de creare 
rapoarte noi pe baza datelor din formularele P1/ P2, aplicabile DIICOT 

2.2.1.4.1 Machetă statistică P1 semestru/ an/ structură de parchet 

Descriere 

Macheta statistică P1 permite afișarea datelor privitoare la totalitatea cauzelor gestionate de Ministerul Public 
privind categoriile de infracțiuni definite  mai jos 

Filtre: 

• Structură de parchet 
o Selecție centralizată la nivel de structuri de parchet (inclusiv secții și birouri) 

▪ Raportul va afișa datele statistice cumulate la nivelul structurii teritoriale respective, 
cu totaluri, dar și defalcat pe fiecare structură subordonată 

o Selecție multiplă structură de parchet 
▪ Raportul va permite afișarea datelor corespunzătoare uneia sau mai multor structuri 

de parchet, respectând regula de afișare de mai sus 
▪ Raportul va permite afișarea datelor corespunzătoare uneia sau mai multor structuri 

de parchet, calculând corespunzător totalurile afișate 

• Perioada (de la – până la) exprimată în luni/ ani 
 

Structură raport: 

• Mod de afișare infracțiuni: Prin echivalare specifică DIICOT, constând în gruparea infracțiunilor definite 
conform nomenclatorului unic pentru cauze penale astfel încât să răspundă unor nevoi suplimentare  

• Selecție coloane formular P1/ P2 – conform machetei alăturate. 

• Selecție linii formular P1/ P2 - conform machetei alăturate. 

• Moduri de calcul valori raport 
o Col (18)+(24) = Col 1 + Col 2 – Col 4 – Col (16) 
o Col 4 = Col 5 + Col 7 + Col 9 + Col 10 

 

 

Machetă raport 

Documentul se regăsește in fișierul Excel atașat. 

 

Machetă%20statisti

că%20P1.xlsx
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2.2.1.4.2 Statistică lunară pe infracțiuni 

Descriere: 

Raportul va conține totaluri privind situația statistică a cauzelor in curs la nivelul structurilor de parchet, cauze 
având ca obiect infracțiuni de criminalitate organizată, trafic de droguri, infracțiuni economice, criminalitate 
informatică, terorism și spălare de bani. 

Filtre: 

• Structură de parchet 
o Selecție centralizată la nivel de structuri de parchet (inclusiv secții și birouri) 

▪ Raportul va afișa datele statistice cumulate la nivelul structurii teritoriale respective, 
cu totaluri, dar și defalcat pe fiecare structură subordonată 

o Selecție multiplă structură de parchet 
▪ Raportul va permite afișarea datelor corespunzătoare uneia sau mai multor structuri 

de parchet, respectând regula de afișare de mai sus 
▪ Raportul va permite afișarea datelor corespunzătoare uneia sau mai multor structuri 

de parchet, calculând corespunzător totalurile afișate 

• Perioada (de la – până la) exprimată în luni/ ani 
▪  

Structură raport: 

• Mod de afișare infracțiuni: Prin echivalare specifică DIICOT, constând în gruparea infracțiunilor definite 
conform nomenclatorului unic pentru cauze penale astfel încât să răspundă unor nevoi suplimentare  

• Selecție coloane formular P1/ P2 – conform machetei alăturate. 

• Selecție linii formular P1/ P2 - conform machetei alăturate. 

• Moduri de calcul valori raport 
o Col 3 = Col 1 + Col 2 – Col 4 – Col 9 
o Col 4 = Col 5 + Col 6 + Col 7 + Col 8 
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2.2.1.4.3 Statistică lunară pe structuri de parchet 

Descriere: 

Raportul va conține totaluri privind situația statistică a cauzelor in curs la nivelul serviciilor și birourilor teritoriale. 

Filtre: 

• Structură de parchet 
o Selecție centralizată la nivel de structuri de parchet (inclusiv secții și birouri) 

▪ Raportul va afișa datele statistice cumulate la nivelul structurii teritoriale respective, cu totaluri, dar și defalcat pe fiecare structură 
subordonată 

o Selecție multiplă structură de parchet 
▪ Raportul va permite afișarea datelor corespunzătoare uneia sau mai multor structuri de parchet, respectând regula de afișare de mai 

sus 
▪ Raportul va permite afișarea datelor corespunzătoare uneia sau mai multor structuri de parchet, calculând corespunzător totalurile 

afișate 

• Perioada (de la – până la) exprimată în luni/ ani 
▪  

Structură raport: 

• Mod de afișare infracțiuni: Prin echivalare specifică DIICOT, constând în gruparea infracțiunilor definite conform nomenclatorului unic pentru cauze 
penale astfel încât să răspundă unor nevoi suplimentare  

• Selecție coloane formular P1/ P2 – conform machetei alăturate. 

• Selecție linii formular P1/ P2 - conform machetei alăturate. 

• Moduri de calcul valori raport 
o Col [(18)+(24)] = Col 1 + Col 2 – Col 4 – Col 16 
o Col 4 = Col 5 + Col 7 + Col 9 + Col 10 
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2.2.1.4.4 Date statistice Droguri (ANA) pe structuri de parchet 

Descriere: 

Raportul va conține totaluri privind situația statistică a cauzelor în perioada selectată, la structurilor de parchete, privitoare la infracțiunile aferente 
L.143/2000, respectiv L.194/2019.  

Notă: în noul ECRIS formularul va fi conceput împreună cu Agenția Națională Antidrog. 

Filtre: 

• Structură de parchet 
o Selecție centralizată la nivel de structuri de parchet (inclusiv secții și birouri) 

▪ Raportul va afișa datele statistice cumulate la nivelul structurii teritoriale respective, cu totaluri, dar și defalcat pe fiecare structură 
subordonată 

o Selecție multiplă structură de parchet 
▪ Raportul va permite afișarea datelor corespunzătoare uneia sau mai multor structuri de parchet, respectând regula de afișare de mai 

sus 
▪ Raportul va permite afișarea datelor corespunzătoare uneia sau mai multor structuri de parchet, calculând corespunzător totalurile 

afișate 

• Perioada (de la – până la) exprimată în luni/ ani 
▪  

Structură raport: 

• Mod de afișare infracțiuni: Prin echivalare specifică DIICOT, constând în gruparea infracțiunilor definite conform nomenclatorului unic pentru cauze 
penale astfel încât să răspundă unor nevoi suplimentare  

• Selecție coloane formular P1/ P2 – conform machetei alăturate. 

• Selecție linii formular P1/ P2 - conform machetei alăturate. 

• Moduri de calcul valori raport 
o Col [(18)+(24)] = Col 1 + Col 2 – Col 4 – Col 16 
o Col 4 = Col 5 + Col 7 + Col 9 + Col 10 
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2.2.1.4.5 Date statistice Trafic de persoanepe structuri teritoriale 

Descriere: 

Raportul va conține totaluri privind situația statistică a cauzelor în perioada selectată, la nivelul structurilor teritoriale, privitoare la infracțiunile descrise în 
Noul Cod Penal, referitoare la traficul de persoane și exploatarea persoane vulnerabile.  

Filtre: 

• Structură de parchet 
o Selecție centralizată la nivel de structuri de parchet (inclusiv secții și birouri) 

▪ Raportul va afișa datele statistice cumulate la nivelul structurii teritoriale respective, cu totaluri, dar și defalcat pe fiecare structură 
subordonată 

o Selecție multiplă structură de parchet 
▪ Raportul va permite afișarea datelor corespunzătoare uneia sau mai multor structuri de parchet, respectând regula de afișare de mai 

sus 
▪ Raportul va permite afișarea datelor corespunzătoare uneia sau mai multor structuri de parchet, calculând corespunzător totalurile 

afișate 

• Perioada (de la – până la) exprimată în luni/ ani 

• infracțiune 
 

Structură raport: 

• Mod de afișare infracțiuni: Prin echivalare specifică DIICOT, constând în gruparea infracțiunilor definite conform nomenclatorului unic pentru cauze 
penale astfel încât să răspundă unor nevoi suplimentare  

• Selecție coloane formular P1/ P2 

• Selecție linii formular P1/ P2  

• Moduri de calcul valori raport 
o Col [(18)+(24)] = Col 1 + Col 2 – Col 4 – Col 16 
o Col 4 = Col 5 + Col 7 + Col 9 + Col 10 
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2.2.1.4.6 Date statistice specificitate Grup Organizat 

Descriere: 

Raportul va conține totaluri privind situația statistică a cauzelor în perioada selectată, la nivelul serviciilor și birourilor teritoriale, privitoare la infracțiunile 
descrise în Noul Cod Penal, din sfera celor de Grup Organizat 

Filtre: 

• Structură de parchet 
o Selecție centralizată la nivel de structuri de parchet (inclusiv secții și birouri) 

▪ Raportul va afișa datele statistice cumulate la nivelul structurii teritoriale respective, cu totaluri, dar și defalcat pe fiecare structură 
subordonată 

o Selecție multiplă structură de parchet 
▪ Raportul va permite afișarea datelor corespunzătoare uneia sau mai multor structuri de parchet, respectând regula de afișare de mai 

sus 
▪ Raportul va permite afișarea datelor corespunzătoare uneia sau mai multor structuri de parchet, calculând corespunzător totalurile 

afișate 

• Perioada (de la – până la) exprimată în luni/ ani 

• Infracțiune 

 

Structură raport: 

• Mod de afișare infracțiuni: Prin echivalare specifică DIICOT, constând în gruparea infracțiunilor definite conform nomenclatorului unic pentru cauze 
penale astfel încât să răspundă unor nevoi suplimentare  

• Selecție coloane formular P1/ P2 

• Selecție linii formular P1/ P2  

• Moduri de calcul valori raport 
o Col 3 = Col 1 + Col 2 – Col 4 – Col 9 
o Col 4 = Col 5 + Col 6 + Col 7 + Col 8 
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2.2.1.4.7 Date statistice Grup organizat pe structuri teritoriale 

Descriere: 

Raportul va conține totaluri privind situația statistică a cauzelor în perioada selectată, la nivelul serviciilor și birourilor teritoriale, privitoare la infracțiunile 
descrise în Noul Cod Penal, din sfera celor de Grup Organizat.  

Filtre: 

• Structură de parchet 
o Selecție centralizată la nivel de structuri de parchet (inclusiv secții și birouri) 

▪ Raportul va afișa datele statistice cumulate la nivelul structurii teritoriale respective, cu totaluri, dar și defalcat pe fiecare structură 
subordonată 

o Selecție multiplă structură de parchet 
▪ Raportul va permite afișarea datelor corespunzătoare uneia sau mai multor structuri de parchet, respectând regula de afișare de mai 

sus 
▪ Raportul va permite afișarea datelor corespunzătoare uneia sau mai multor structuri de parchet, calculând corespunzător totalurile 

afișate 

• Perioada (de la – până la) exprimată în luni/ ani 

• Infracțiune 

 

Structură raport: 

• Mod de afișare infracțiuni: Prin echivalare specifică DIICOT, constând în gruparea infracțiunilor definite conform nomenclatorului unic pentru cauze 
penale astfel încât să răspundă unor nevoi suplimentare  

• Selecție coloane formular P1/ P2 

• Selecție linii formular P1/ P2  

• Moduri de calcul valori raport 
o Col 3 = Col 1 + Col 2 – Col 4 – Col 9 
o Col 4 = Col 5 + Col 6 + Col 7 + Col 8 
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2.2.1.4.8 Date statistice specificitate Spălare de bani 

Descriere: 

Raportul va conține totaluri privind situația statistică a cauzelor în perioada selectată, la nivelul serviciilor și birourilor teritoriale, privitoare la infracțiunile 
descrise în Noul Cod Penal, ce intră în sfera celor de Spălare de bani. 

Filtre: 

• Structură de parchet 
o Selecție centralizată la nivel de structuri de parchet (inclusiv secții și birouri) 

▪ Raportul va afișa datele statistice cumulate la nivelul structurii teritoriale respective, cu totaluri, dar și defalcat pe fiecare structură 
subordonată 

o Selecție multiplă structură de parchet 
▪ Raportul va permite afișarea datelor corespunzătoare uneia sau mai multor structuri de parchet, respectând regula de afișare de mai 

sus 
▪ Raportul va permite afișarea datelor corespunzătoare uneia sau mai multor structuri de parchet, calculând corespunzător totalurile 

afișate 

• Perioada (de la – până la) exprimată în luni/ ani 

• Infracțiune 

 

Structură raport: 

• Mod de afișare infracțiuni: Prin echivalare specifică DIICOT, constând în gruparea infracțiunilor definite conform nomenclatorului unic pentru cauze 
penale astfel încât să răspundă unor nevoi suplimentare  

• Selecție coloane formular P1/ P2 

• Selecție linii formular P1/ P2  

• Moduri de calcul valori raport 
o Col 3 = Col 1 + Col 2 – Col 4 – Col 9 
o Col 4 = Col 5 + Col 6 + Col 7 + Col 8 
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2.2.1.4.9 Date statistice Spălare de bani pe structuri teritoriale 

Descriere: 

Raportul va conține totaluri privind situația statistică a cauzelor în perioada selectată, la nivelul serviciilor și birourilor teritoriale, privitoare la infracțiunile 
descrise în Noul Cod Penal, , ce intră în sfera celor de Spălare de bani. 

Filtre: 

• Structură de parchet 
o Selecție centralizată la nivel de structuri de parchet (inclusiv secții și birouri) 

▪ Raportul va afișa datele statistice cumulate la nivelul structurii teritoriale respective, cu totaluri, dar și defalcat pe fiecare structură 
subordonată 

o Selecție multiplă structură de parchet 
▪ Raportul va permite afișarea datelor corespunzătoare uneia sau mai multor structuri de parchet, respectând regula de afișare de mai 

sus 
▪ Raportul va permite afișarea datelor corespunzătoare uneia sau mai multor structuri de parchet, calculând corespunzător totalurile 

afișate 

• Perioada (de la – până la) exprimată în luni/ ani 

• Infracțiune 

Structură raport: 

• Mod de afișare infracțiuni: Prin echivalare specifică DIICOT, constând în gruparea infracțiunilor definite conform nomenclatorului unic pentru cauze 
penale astfel încât să răspundă unor nevoi suplimentare  

• Selecție coloane formular P1/ P2 

• Selecție linii formular P1/ P2  

Moduri de calcul valori raport 

• Col 3 = Col 1 + Col 2 – Col 4 – Col 9 

• Col 4 = Col 5 + Col 6 + Col 7 + Col 8 
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 Formular statistic P3 – partea I 

Formularul privește activitatea procurorului de rezolvare a plângerilor, cererilor, memoriilor, sesizărilor și a 

altor lucrări. 

2.2.2.1 Elemente componente privind structura formularului P3 – partea I 

Coloane: 

• coloana nr. 1 – lucrări existente la începutul perioadei; 

• coloana nr. 2 – Lucrări intrate în cursul perioadei; 

• coloana nr. 3 – Lucrări total de soluționat; 

• coloanele nr. 4 - 5 – soluționate cu următoarele specificații: total   (coloana nr. 4) din care admise 
(coloana nr. 5); 

• coloana nr. 6 – trimise la organele competente; 

• coloana nr. 7 – rămase nesoluționate la sfârșitul perioadei. 
 
Linii: 
 

Ind. 
statis. 

DENUMIRE 

1 
REFERITOARE LA ATRIBUȚIILE MINISTERULUI PUBLIC PREVĂZUTE DE LEGEA NR. 
304/2004 REPUBLICATA, DE CODURILE DE PROCEDURĂ PENALĂ ȘI CIVILĂ ORI DE 
LEGILE SPECIALE, TOTAL DIN CARE: 

1.1 
În legătură cu efectuarea urmăririi penale, supravegherea cercetărilor penale și 
sesizarea instanței pentru judecarea cauzelor penale, din care: 

1.1.1 Plângeri împotriva actelor și măsurilor de urmărire penală 

1.2 
În legătură cu participarea procurorului la ședințele de judecată și exercitarea căilor 
de atac împotriva hotărârilor judecătorești, din care: 

1.2.1 Memorii și sesizări pentru recursuri în interesul legii în cauze penale 

1.2.2 Memorii și sesizări pentru recursuri în interesul legii în cauze civile 

1.3 
În legătură cu apărarea drepturilor și intereselor minorilor, ale persoanelor puse 
sub interdicție și ale celor dispărute 

1.4 Cereri formulate în temeiul Legii nr. 544/2001 

1.5 Cereri de revizuire 

1.6 
Alte plângeri, cereri, memorii și sesizări referitoare la atribuțiile Ministerului Public 
prevăzute de Legea nr. 304/2004 republicată, de Codurile de procedură penală și 
civilă ori de legile speciale 

2 
ANALIZE, SINTEZE, STUDII, VERIFICĂRI ȘI SITUAȚII ÎNTOCMITE ÎN BAZA LEGILOR, 
REGULAMENTELOR ȘI A ORDINELOR ȘI DISPOZIȚIILOR PROCURORULUI GENERAL AL 
PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE 

3 TOTAL GENERAL (1+2) 
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2.2.2.2 Consultare desfășurător P3 – Partea I 

Descriere: 

Funcționalitatea va permite consultarea datelor la nivel de coloane sau rânduri din formularul P3 – partea I, atât ca valori centralizate, cât și desfășurat, cu 
indicarea lucrărilor luate în calculul statistic pentru fiecare linie sau coloană. 

Filtre și selecții: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 

sau 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• Perioada (de la – până la) exprimată în luni/ ani 

Interacțiuni posibile în interfață: 

1. În baza selecțiilor făcute, sistemul va afișa în interfață rezultatele aferente structurii de parchet și perioadei ca centralizator, astfel: 

Ind. 
statis. 

Nr. 
Luc. 

DENUMIRE 1 2 3 4 5 6 7 

1  
REFERITOARE LA ATRIBUȚIILE MINISTERULUI PUBLIC PREVĂZUTE DE 
LEGEA NR. 304/2004 REPUBLICATA, DE CODURILE DE PROCEDURĂ 
PENALĂ ȘI CIVILĂ ORI DE LEGILE SPECIALE, TOTAL DIN CARE: 

       

1.1  În legătură cu efectuarea urmăririi penale, supravegherea cercetărilor 
penale și sesizarea instanței pentru judecarea cauzelor penale, din care: 

       

1.1.1  Plângeri împotriva actelor și măsurilor de urmărire penală        

1.2  
În legătură cu participarea procurorului la ședințele de judecată și 
exercitarea căilor de atac împotriva hotărârilor judecătorești, din care: 

       

1.2.1  Memorii și sesizări pentru recursuri în interesul legii în cauze penale        

1.2.2  Memorii și sesizări pentru recursuri în interesul legii în cauze civile        
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1.3  
În legătură cu apărarea drepturilor și intereselor minorilor, ale 
persoanelor puse sub interdicție și ale celor dispărute 

       

1.4  Cereri formulate în temeiul Legii nr. 544/2001        

1.5  Cereri de revizuire        

1.6  
Alte plângeri, cereri, memorii și sesizări referitoare la atribuțiile 
Ministerului Public prevăzute de Legea nr. 304/2004 republicată, de 
Codurile de procedură penală și civilă ori de legile speciale 

       

2  

ANALIZE, SINTEZE, STUDII, VERIFICĂRI ȘI SITUAȚII ÎNTOCMITE ÎN BAZA 
LEGILOR, REGULAMENTELOR ȘI A ORDINELOR ȘI DISPOZIȚIILOR 
PROCURORULUI GENERAL AL PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE 
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE 

       

3  TOTAL GENERAL (1+2)        

La selectarea uneia dintre valorile din listă, în interfață vor fi afișate lista lucrărilor luate în calculul statistic al indicatorului (de pe rând), cu detalii pe 
aceeași structură de coloane. 

2. Verificare corelații: 

Sistemul va avea disponibilă o funcționalitate de verificări corelații, la apelul căreia se vor verifica anumite chei de control pentru formular și, în funcție de 
rezultatul acestora, se va afișa, dacă e cazul, o listă de erori specifice. 

Exemple de corelații existente la nivelul formularului P3 – partea I: 
a. Valoarea din coloana nr. 7 (plângeri rămase nesoluționate la sfârșitul anului) trebuie să fie egală cu valoarea înscrisă în coloana nr. 1 (plângeri 

existente la începutul anului următor) 
 

3. Posibilități de export: 

Sistemul va permite exportarea în format .xlsx a formularului, cu datele filtrate în funcție de structura de parchet și perioada alese, astfel: 

• Formularul P3 – partea I, cu valori centralizate 

• Formularul P3 – partea I, cu valori desfășurate la nivel de lucrare  
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 Formular statistic P3 – partea a II-a 

Descriere: 

Formularul privește activitatea de urmărire penală - cauze în care s-au adresat plângeri instanței împotriva soluțiilor de neurmărire sau de netrimitere în 

judecată dispuse de procuror, conform art. 340 din Codul de procedură penală 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 

sau 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• Perioada (de la – până la) exprimată în luni/ ani 

• Soluție de neurmărire: 
o Clasare 
o Renunțare la urmărirea penală 
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Cap de tabel: 
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 Formular statistic P3 – partea a III-a 

Funcționalitatea va permite consultarea datelor la nivel de coloane sau rânduri din formularul P3 – partea I, atât ca valori centralizate, cât și desfășurat, cu 
indicarea lucrărilor luate în calculul statistic pentru fiecare linie sau coloană. 

2.2.4.1 Elemente componente privind structura formularului P3 – partea a III-a 

Coloane: 

• coloana nr. 1 – existente la începutul perioadei; 

• coloana nr. 2 – intrate în cursul perioadei; 

• coloana nr. 3 – total de soluționat; 

• coloana nr. 4 – soluționate în cursul perioadei;  

• coloana nr. 5 – trimise la organele competente; 

• coloana nr. 6 – rămase nesoluționate la sfârșitul perioadei, din care mai vechi de 1 an de la sesizare (coloana nr. 7). 

Linii: 

• Rândul nr. 1 – cereri privind extrădarea pasivă; 

• Rândul nr. 2 – cereri privind darea în urmărire, din care: 

• Rândul nr. 2.1 – cereri privind eliberarea mandatului european de arestare; 

• Rândul nr. 3 – cereri privind executarea mandatului european de arestare; 

• Rândul nr. 4 – cereri privind transferul de proceduri penale - statul român ca stat solicitant; 

• Rândul nr. 5 – cereri privind preluarea de proceduri penale - statul român ca stat solicitat; 

• Rândul nr. 6 – cereri privind recunoașterea și executarea hotărârilor penale și a actelor judiciare străine; 

• Rândul nr. 7 – cereri privind recunoașterea și executarea hotărârilor penale și a actelor judiciare române în străinătate; 

• Rândul nr. 8 – cereri privind transferarea persoanelor condamnate - statul român ca stat de condamnare; 

• Rândul nr. 9 – cereri privind transferarea persoanelor condamnate - statul român ca stat de executare; 

• Rândul nr. 10 – cereri privind asistența judiciară internațională - statul român ca stat solicitant, din care: 
- rândul 10.1 - comisii rogatorii internaționale; 
- rândul 10.2 – echipe comune de anchetă; 
- rândul 10.3 – supravegherea transfrontalieră; 
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- rândul 10.4- comunicarea actelor de procedură. 
- rândul 10.5- ordinul european de anchetă. 

• Rândul nr. 11 – cereri privind asistența judiciară internațională - statul român ca stat solicitat, din care: 
- rândul 11.1 - comisii rogatorii internaționale; 
- rândul 11.2 – echipe comune de anchetă; 
- rândul 11.3 – supravegherea transfrontalieră; 
- rândul 11.4- comunicarea actelor de procedură. 
- rândul 11.5- ordinul european de anchetă. 

• Rândul nr. 12 – cereri privind declararea ca indezirabil; 

• Rândul nr. 13 – luarea în custodie publică; 

• Rândul nr. 14 – alte lucrări; 

• Rândul nr. 15 – total lucrări. 

2.2.4.2 Consultare desfășurător P3 – Partea a III-a 

Filtre și selecții: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 

sau 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• Perioada (de la – până la) exprimată în luni/ ani 

 

Interacțiuni posibile în interfață: 

1. În baza selecțiilor făcute, sistemul va afișa în interfață rezultatele aferente structurii de parchet și perioadei ca centralizator, astfel: 
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Nr. 

crt. 

Număr  

lucrări 

 

 

CATEGORII DE LUCRĂRI 

EXISTENTE 

LA ÎNCEPUTUL 
PERIOADEI 

INTRATE 

ÎN 

CURSUL 

PERIOADEI 

TOTAL  DE 

SOLUȚIONAT 

DIN CARE: 

col. 1+2 sau 

4+5+6 

SOLUȚIONATE 

ÎN CURSUL 

PERIOADEI 

TRIMISE 

LA ORGANELE 
COMPETENTE 

RĂMASE 

NESOLUȚIONATE 

LA SFÂRȘITUL PERIOADEI, 

DIN CARE: 

MAI VECHI 

DE 1 AN 

DE LA SESIZARE 

  0 1 2 3 4 5 6 7 

1  Cereri privind extrădarea pasivă (art. 18 din 
Legea nr. 302/2004) 

       

2  Cereri privind darea în urmărire (art. 64 din 
Legea nr. 302/2004),  

din care: 

       

2.1  -cereri privind eliberarea mandatului 
european de arestare  

(art. 89 din Legea nr. 302/2004) 

       

3  Cereri privind executarea mandatului 
european de arestare 

(art. 97 din Legea nr. 302/2004) 

       

4  Cereri privind transferul de proceduri penale  

– statul roman ca stat solicitant (art. 127 din 
Legea nr. 302/2004) 

       

5  Cereri privind preluarea de proceduri penale  

– statul roman ca stat solicitat (art. 131 din 
Legea nr. 302/2004) 

       

6  Cereri privind recunoașterea și executarea 
hotărârilor penale și a actelor judiciare străine 
(art. 138 din Legea nr. 302/2004) 

       

7  Cereri privind recunoașterea și executarea 
hotărârilor penale și a actelor judiciare române 
în străinătate (art. 139 din Legea nr. 302/2004) 
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Nr. 

crt. 

Număr  

lucrări 

 

 

CATEGORII DE LUCRĂRI 

EXISTENTE 

LA ÎNCEPUTUL 
PERIOADEI 

INTRATE 

ÎN 

CURSUL 

PERIOADEI 

TOTAL  DE 

SOLUȚIONAT 

DIN CARE: 

col. 1+2 sau 

4+5+6 

SOLUȚIONATE 

ÎN CURSUL 

PERIOADEI 

TRIMISE 

LA ORGANELE 
COMPETENTE 

RĂMASE 

NESOLUȚIONATE 

LA SFÂRȘITUL PERIOADEI, 

DIN CARE: 

MAI VECHI 

DE 1 AN 

DE LA SESIZARE 

 8  Cereri privind transferarea persoanelor 
condamnate - statul român ca stat de 
condamnare (art. 148 din Legea nr. 302/2004) 

       

9  Cereri privind transferarea persoanelor 
condamnate - statul român ca stat de 
executare (art. 140 din Legea nr. 302/2004) 

       

10  Cereri privind asistența judiciară 
internațională – statul roman ca stat solicitant 
(art. 228 din Legea nr. 302/2004), din care: 

       

10.1  - comisii rogatorii internaționale (art. 228 lit. a 
din Legea nr. 302/2004) 

       

10.2  -echipe comune de anchetă (art. 239 din Legea 
nr. 302/2004) 

       

10.3  -supravegherea transfrontalieră (art. 240 din 
Legea nr. 302/2004) 

       

10.4  -comunicarea actelor de  procedură (art. 254 
din Legea nr. 302/2004) 

       

10.5  -ordinul european de anchetă (art. 328 din 
Legea nr. 302/2004) 

       

11  Cereri privind asistența judiciară 
internațională – statul roman ca stat solicitat 
(art. 228 din Legea nr. 302/2004), din care: 

       

11.1  - comisii rogatorii internaționale (art. 228 lit. a 
din Legea nr. 302/2004) 
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Nr. 

crt. 

Număr  

lucrări 

 

 

CATEGORII DE LUCRĂRI 

EXISTENTE 

LA ÎNCEPUTUL 
PERIOADEI 

INTRATE 

ÎN 

CURSUL 

PERIOADEI 

TOTAL  DE 

SOLUȚIONAT 

DIN CARE: 

col. 1+2 sau 

4+5+6 

SOLUȚIONATE 

ÎN CURSUL 

PERIOADEI 

TRIMISE 

LA ORGANELE 
COMPETENTE 

RĂMASE 

NESOLUȚIONATE 

LA SFÂRȘITUL PERIOADEI, 

DIN CARE: 

MAI VECHI 

DE 1 AN 

DE LA SESIZARE 

11.2  -echipe comune de anchetă (art. 239 din Legea 
nr. 302/2004) 

       

11.3  -supravegherea transfrontalieră (art. 240 din 
Legea nr. 302/2004) 

       

11.4  -comunicarea actelor de  procedură (art. 254 
din Legea nr. 302/2004) 

       

11.5  -ordinul european de anchetă (art. 328 din 
Legea nr. 302/2004) 

       

12  Cereri privind declararea ca indezirabil (art. 85 
din O.U.G. nr. 194/2002) 

       

13  Luarea în custodie publică (art. 97 din O.U.G. 
nr. 194/2002) 

       

14  Alte lucrări        

15  TOTAL LUCRĂRI        

La selectarea uneia dintre valorile din listă, în interfață vor fi afișate lista lucrărilor luate în calculul statistic al indicatorului (de pe rând), cu detalii pe aceeași 
structură de coloane. 
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 Formular statistic P4 – partea I 

Formularul statistic P4 – partea I vizează activitatea judiciară în cauzele penale, civile și de contencios administrativ. Formularul se desfășoară statistic pe 
două categorii de cauze: 

                1. Cauze penale; 

                2. Cauze civile și de contencios administrativ, din care: 

                    2.1. Cauze în materia protecției și promovării drepturilor copilului. 

2.2.5.1 Elemente componente privind structura formularului P4 – partea I 

Coloane: 

• coloana nr. 1 - număr participări în ședința de judecată, din care: 

• coloana nr. 2 -  număr participări în cauzele judecate; 

• coloana nr. 3 – număr hotărâri judecătorești verificate în vederea exercitării căilor de atac; 

• coloanele nr. 4 – 8 cuprind date privind contestațiile/ plângerile (în materie penală), după cum urmează: declarate de procuror (coloana nr. 4), total 
soluționate de instanță indiferent de perioada declarării de procuror (coloana nr. 5) din care admise (coloana nr. 6), respinse (coloana nr. 7) și retrase 
(coloana nr. 8); 

• coloanele nr. 9 – 13 cuprind date privind apelurile (în materie penală), după cum urmează: declarate de procuror (coloana nr. 9), total soluționate de 
instanță indiferent de perioada declarării de procuror (coloana nr. 10) din care admise       (coloana nr. 11), respinse (coloana nr. 12) și retrase (coloana 
nr. 13). 

• coloanele nr. 14 – 18 cuprind date privind recursurile în casație (în materie penală), după cum urmează: declarate de procuror (coloana nr. 14), total 
soluționate de instanță indiferent de perioada declarării de procuror (coloana nr. 15) din care admise (coloana nr. 16), respinse (coloana nr. 17) și 
retrase (coloana nr. 18). 

• coloanele nr. 19 – 23 cuprind date privind contestațiile în anulare (în materie penală), după cum urmează: declarate de procuror (coloana nr. 19),         
total soluționate de instanță indiferent de perioada declarării de procuror (coloana nr. 20) din care admise (coloana nr. 21), respinse (coloana nr. 22) 
și retrase (coloana nr. 23). 
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2.2.5.2 Consultare desfășurător P4 – Partea I 

Filtre și selecții: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 

sau 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• Perioada (de la – până la) exprimată în luni/ ani 

• Cauze: 
o Penale 
o Civile și de contencios administrativ, din care: 
o În materia protecției și promovării drepturilor copilului 

Interacțiuni posibile în interfață: 

1. În baza selecțiilor făcute, sistemul va afișa în interfață rezultatele aferente structurii de parchet și perioadei ca centralizator, astfel: 

• La nivel de procuror: 

Data Nume Procuror 
Număr participări în ședința de 
judecată, din care: 

Număr participări în 
cauzele judecate 

Număr hotărâri 
judecătorești 
verificate în vederea 
exercitării căilor de 
atac 

  1 2 3 
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• La nivel de lucrare: 

Nr. Lucrare 

CONTESTAȚII/PLÂNGERI 
CERERI REEXAMINARE 

APELURI RECURSURI ÎN CASAȚIE/RECURSURI CONTESTAȚII ÎN ANULARE 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

                      

 

• La nivel de cauze: 

CAUZE 1 2 3 

CONTESTAȚII/PLÂNGERI 
CERERI DE REEXAMINARE 

APELURI RECURSURI ÎN CASAȚIE RECURSURI CONTESTAȚII ÎN ANULARE 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

ÎN MATERIA ...                        
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 Formular statistic P4 – partea a II-a 

Formularul statistic P4 – partea a II-a vizează strict activitatea judiciară în cauzele penale, civile și de contencios administrativ la nivelul Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Formularul se desfășoară statistic pe două categorii de cauze: 

                1. Cauze penale; 

                2. Cauze civile și de contencios administrativ, din care: 

                    2.1. Cauze în materia protecției și promovării drepturilor copilului. 

2.2.6.1 Elemente componente privind structura formularului P4 – partea a II-a 

Coloane: 

• coloana nr. 1 - număr participări în ședința de judecată, din care: 

• coloana nr. 2 -  număr participări în cauzele judecate; 

• coloana nr. 3 – număr hotărâri judecătorești verificate în vederea exercitării căilor de atac; 

• coloanele nr. 4 – 8 cuprind date privind contestațiile/ plângerile (în materie penală), după cum urmează: declarate de procuror (coloana nr. 4), total 
soluționate de instanță indiferent de perioada declarării de procuror (coloana nr. 5) din care admise (coloana nr. 6), respinse (coloana nr. 7) și retrase 
(coloana nr. 8); 

• coloanele nr. 9 – 13 cuprind date privind apelurile (în materie penală), după cum urmează: declarate de procuror (coloana nr. 9), total soluționate de 
instanță indiferent de perioada declarării de procuror (coloana nr. 10) din care admise       (coloana nr. 11), respinse (coloana nr. 12) și retrase (coloana 
nr. 13). 

• coloanele nr. 14 – 18 cuprind date privind recursurile în casație (în materie penală), după cum urmează: declarate de procuror (coloana nr. 14), total 
soluționate de instanță indiferent de perioada declarării de procuror (coloana nr. 15) din care admise (coloana nr. 16), respinse (coloana nr. 17) și 
retrase (coloana nr. 18). 

• coloanele nr. 19 – 23 cuprind date privind contestațiile în anulare (în materie penală), după cum urmează: declarate de procuror (coloana nr. 19),         
total soluționate de instanță indiferent de perioada declarării de procuror (coloana nr. 20) din care admise (coloana nr. 21), respinse (coloana nr. 22) 
și retrase (coloana nr. 23). 

• coloanele nr. 24 – 26 cuprind date referitoare atât la recursurile în interesul legii declarate cât și la punctele de vedere înaintate la Înalta Curte de 
Casație și Justiție  
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• coloanele nr. 27 – 30 (soluționate de instanță indiferent de perioada declarării de procuror) se referă atât la recursurile în interesul legii declarate cât 
și la punctele de vedere înaintate la Înalta Curte de Casație și Justiție. 

• coloanele nr. 31 – 32 cuprind date privind activitatea procurorului la Curtea Constituțională, după cum urmează: număr participări în ședința de 
judecată fără cele din coloana nr. 1 (coloana nr. 31) și număr participări în cauzele judecate fără cele din coloana nr. 2 (coloana nr. 32). 

2.2.6.2 Consultare desfășurător P4 – Partea a II-a 

Filtre și selecții: 

• Perioada (de la – până la) exprimată în luni/ ani 

• Cauze: 
o Penale 
o Civile și de contencios administrativ, din care: 
o În materia protecției și promovării drepturilor copilului 

Interacțiuni posibile în interfață:  

Formularul P4 partea a II-a are un comportament și un mod de afișare similar formularului P4 - Partea I, cu unica diferență că se adaugă coloanele 24-32. 
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2.3 Rapoarte conform Ordinului Informațional nr. 213/ 2014 

Rapoartele din această categorie vor avea implementate chei de validare care să permită identificarea eventualelor neconcordanțe între valorile afișate. 
Sistemul va permite definirea cheilor de validare, iar în baza acestora va afișa liste de erori pentru situațiile în care cheile de validare nu confirmă consistența 
datelor. 

 Cauze penale în care sunt implicate persoane care beneficiază de imunități și privilegii (Anexa 
1) 

Descriere: 

Raportul va cuprinde lista dosarelor dintr-o anumită perioadă de timp, în care sunt implicate persoane care beneficiază de imunități și privilegii. Sunt 
prezentate detalii legate de persoana implicată în dosar, încadrarea juridică a faptei, precum și stadiul în care se află dosarul, iar pentru cele soluționate – 
detalii privind soluția. 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• Perioada (de la / până la) 

• Numele persoanei implicate 

• Încadrare juridică 

• Stadiu dosar 

• Tip soluție 

• Perioada de soluționare 

Mod ordonare: 

• După denumirea parchetului, alfabetic  

• După numărul cauzelor, descrescător și crescător 

• După numărul inculpaților, descrescător și crescător 
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Cap de tabel: 

 

  



 

  

 
 

 

 Page | 52 
 

 Achitări definitive, restituiri definitive, trimiteri la procuror 
definitive (Anexa 5) 

2.3.3.1 Achitări definitive  

Descriere: 

Raportul va conține situația achitărilor definitive, la nivelul fiecărui parchet, cu evidențierea numărului de 
cauze și a numărului de inculpați. 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• Perioada (de la / până la) 
 

Mod ordonare: 

• După denumirea parchetului, alfabetic  

• După numărul cauzelor, descrescător și crescător 

• După numărul inculpaților, descrescător și crescător 
 
 
Cap de tabel: 
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2.3.3.2 Raportul Restituiri definitive pronunțate de judecătorul de cameră 
preliminară în baza art. 346 din Codul de procedură penală 2 

 

Descriere: 

Raportul va conține date privind restituirile definitive pronunțate de judecătorul de cameră preliminară în 
baza art. 346 din Codul de procedură penală, la nivelul fiecărui parchet, cu evidențierea numărului de cauze și 
a perioadei in care cauza s-a aflat pe rolul instanței. 

 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• Perioada (de la / până la) 
 

Mod ordonare: 

• După denumirea parchetului, alfabetic 

• După numărul cauzelor, descrescător și crescător 

• După numărul cauzelor în care s-a dispus revocarea arestării preventive, descrescător și crescător 

 

Cap de tabel: 

 

 

 

  



 

  

 
 

 

 Page | 54 
 

2.3.3.3 Raportul Trimiteri la procuror definitive  pronunțate de instanța de 
judecată în baza art. 385 alin. 1 lit. b din Codul de procedură penală 

 

Descriere: 

Raportul va conține date privind trimiterile la procuror definitive  pronunțate de instanța de judecată în baza 
art. 385 alin. 1 lit. b din Codul de procedură penală, la nivelul fiecărui parchet, cu evidențierea numărului de 
cauze, incluzând numărul cauzelor în care s-a dispus revocarea arestării preventive. 

 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• Perioada (de la / până la) 

 

Mod ordonare: 

• După denumirea parchetului, alfabetic 

• După numărul cauzelor, descrescător și crescător 

• După numărul cauzelor în care s-a dispus revocarea arestării preventive 

 

Cap de tabel: 
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 Situația cauzelor având ca obiect intracțiuni de evaziune fiscală (Anexa 6) 

Descriere: 

Raportul va conține totaluri privind situația cauzelor existente având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală cu evidențierea domeniului prioritar, a numărului 
de cauze și de suspecți,  incluzând valoarea prejudiciului indicat in sesizări (cu indicarea monedei), valoarea bunurilor pentru care s-au instituit/desființat 
măsuri asiguratorii (cu indicarea monedei) și masurile preventive dispuse. 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate   

• Afișare statistică (date centralizate, însumate datele introduse de unități/ structuri de parchet) sau afișare raport (date desfășurate, enumerate datele introduse de 
unități/ structuri de parchet) 

• La data (dd/mm/yyyy) 

• Praguri și limite ale valorii prejudiciului indicat in sesizări (sub, peste, între), împreună cu moneda aferentă 

• Praguri și limite ale valorii bunurilor pentru care s-au instituit măsurii asiguratorii (sub, peste, între), împreună cu moneda aferentă 

• Vechimea cauzelor (mai vechi de 6 luni, mai vechi de 1 an) 

Mod ordonare: 

• După domeniul prioritar, alfabetic 

• După numărul cauzelor existente, descrescător și crescător (coloana 6) 

• După numărul cauzelor cu urmărirea penală începută, descrescător și crescător 

• După numărul suspecților, descrescător și crescător 

• După valoarea prejudiciului, descrescător și crescător 

• După numărul cauzelor soluționate, descrescător și crescător 

• După numărul cauzelor soluționate în decursul perioadei, descrescător și crescător 
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Cap de tabel: 
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 Situația cauzelor având ca obiect intracțiuni de contrabandă (Anexa 7) 

Descriere: 

Raportul va conține date privind situația cauzelor având ca obiect infracțiuni de contrabandă cu indicarea vechimii, a numărului suspecților/inculpaților, 
incluzând valoarea bunurilor pentru care s-au instituit/desființat măsuri asiguratorii (cu indicarea monedei) și a bunurilor confiscate ca și a măsurilor 
preventive dispuse. 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• Afișare statistică (date centralizate, însumate datele introduse de unități/ structuri de parchet) sau afișare raport (date desfășurate, enumerate datele introduse de 
unități/ structuri de parchet) 

• La data (dd/mm/yyyy) 

• Praguri și limite ale valorii bunurilor pentru care s-au instituit măsurii asiguratorii (sub, peste, între), împreună cu moneda aferentă 

• Praguri și limite ale valorii bunurilor confiscate (sub, peste, între), împreună cu moneda aferentă  
• Vechimea cauzelor (mai vechi de 6 luni, mai vechi de 1 an) 

Mod ordonare: 

• După numărul cauzelor existente, descrescător și crescător 

• După numărul cauzelor cu urmărirea penală începută, descrescător și crescător 

• După numărul suspecților, descrescător și crescător 

• După valoarea bunurilor confiscate, descrescător și crescător 

• După numărul cauzelor soluționate în decursul perioadei, descrescător și crescător 

• După numărul cauzelor declinate în decursul perioadei, descrescător și crescător 
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Cap de tabel: 
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 Situația cauzelor având ca obiect intracțiuni de corupție sau 
conflict de interese (Anexa 8) 

2.3.6.1 Situația cauzelor (SOLUȚII – mod de sesizare) având ca obiect infracțiuni 

de corupție 

 

Descriere: 

Raportul va conține date privind dosarele soluționate care conțin infracțiuni de corupție împărțite în funcție 
de tipul soluției și modul de sesizare. 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• Afișare statistică (date centralizate, însumate datele introduse de unități/ structuri de parchet) sau afișare raport 
(date desfășurate, enumerate datele introduse de unități/ structuri de parchet) 

• Perioada (de la / până la) 

• Modalitatea de sesizare 

Mod ordonare: 

• După denumirea parchetului, alfabetic 

• După fiecare modalitate de sesizare, pentru cele de trimitere în judecată, pentru cele de netrimitere 
în judecată , cât și pentru total soluții, descrescător și crescător (coloanele 2-10) 

Cap de tabel 
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2.3.6.2 Situația cauzelor (SOLUȚII – mod de sesizare) având ca obiect 
infracțiunea de conflict de interese 

 

Descriere: 

Raportul va conține date privind dosarele soluționate care conțin infracțiuni de conflict de interese împărțite 
în funcție de tipul soluției și modul de sesizare, incluzând și acordurile de recunoaștere a vinovăției. 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• Afișare statistică (date centralizate, însumate datele introduse de unități/ structuri de parchet) sau afișare raport 
(date desfășurate, enumerate datele introduse de unități/ structuri de parchet) 

• Perioada (de la / până la) 

• Modalitatea de sesizare 

Mod ordonare: 

• După denumirea parchetului, alfabetic 

• După fiecare modalitate de sesizare, pentru cele de trimitere în judecată, pentru cele de netrimitere 
în judecată , cât și pentru total soluții, descrescător și crescător (coloanele 2-13) 

Cap de tabel 
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 Situația cauzelor având ca obiect infracțiuni de corupție și folosirea funcției pentru 
favorizarea unor persoane (Anexa 9) 

Descriere: 

Raportul va conține date privind situația cauzelor (trimiteri în judecată) având ca obiect infracțiuni de corupție și folosire a funcției pentru favorizarea unor 
persoane cu evidențierea acordului de recunoaștere a vinovăției, a numărului și calității inculpaților, a modalității de sesizare și a valorii obiectului 
infracțiunii/prejudiciului (cu precizarea monedei), precizând și funcția publică sau privată în exercitarea căreia a fost comisă fapta, dacă este cazul. 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• Perioada (de la / până la) 

• Număr de dosar 

• Infracțiuni din dispozitivul rechizitoriului 

• Praguri și limite ale valorii prejudiciului (sub, peste, între), împreună cu moneda aferentă 

• Modalitatea de sesizare 

Mod ordonare: 

• După denumirea parchetului, alfabetic 

• După numărul inculpaților, descrescător și crescător 

• După valoarea prejudiciului, descrescător și crescător 
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Cap de tabel: 
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 Situația cauzelor (infracțiuni) având ca obiect infracțiuni de corupție și folosire a funcției 
pentru favorizarea unor persoane (Anexa 10) 

Descriere: 

Raportul va conține date privind număr cauze soluționate, rechizitoriile și acordurile de recunoaștere a vinovăției, numărul inculpaților trimiși în judecată, și 
al arestaților preventiv, după tipul faptei. 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• Afișare statistică (date centralizate, însumate datele introduse de unități/ structuri de parchet) sau afișare raport (date desfășurate, enumerate datele introduse de 
unități/ structuri de parchet) 

• La data (dd/mm/yyyy) 

Mod ordonare: 

• După numărul cauzelor soluționate, descrescător și crescător 

• După numărul inculpaților trimiși în judecată, descrescător și crescător 

• După numărul rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției, descrescător și crescător 

• După numărul arestaților preventiv, descrescător și crescător 
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Cap de tabel: 
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 Situația cauzelor (hotărâri judecătorești definitive) având ca obiect infracțiuni de corupție și 
folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane (Anexa 11) 

Descriere: 

Raportul va conține date privind situația cauzelor cu hotărâri judecătorești definitive având ca obiect infracțiuni de corupție și folosire a funcției pentru 
favorizarea unor persoane, cu evidențierea detaliilor despre persoanele condamnate, achitate sau pentru care s-a dispus renunțarea la aplicarea pedepsei, 
incluzând numărul de dosar, calitatea, infracțiunea și pedeapsa și indicând soluțiile de suspendare a executării pedepsei 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• Numărul hotărârii definitive 

• Numărul dosarului penal parchet pentru persoane condamnate, achitate și pentru cele la care s-a renunțat la aplicarea pedepsei (coloanele 2, 8 și 11)  

• La data (dd/mm/yyyy) 

Mod ordonare: 

o După numărul hotărârii definitive, descrescător și crescător 
o După numărul dosarului penal pentru persoane condamnate, achitate și pentru cele la care s-a renunțat la aplicarea pedepsei (coloanele 2, 

8 și 11), descrescător și crescător 
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Cap de tabel: 
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 Situația cauzelor având ca obiect infracțiuni de spălarea banilor (Anexa 12) 

Descriere: 

Raportul va conține date privind situația cauzelor având ca obiect infracțiuni de spălare a banilor evidențiind numărul cauzelor existente, al cauzelor 
înregistrate in timpul perioadei, cu precizarea vechimii cauzei, a numărului de suspecți/ inculpați in cauzele de soluționat, a  valorii sumelor indicate în 
sesizarea ONPCSB, care se presupune că a fost supusă procesului de spălare a banilor 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• Afișare statistică (date centralizate, însumate datele introduse de unități/ structuri de parchet) sau afișare raport (date desfășurate, enumerate datele introduse de 
unități/ structuri de parchet) 

• La data (dd/mm/yyyy) 

• Praguri și limite ale valorii bunurilor pentru care s-au instituit măsurii asiguratorii (sub, peste, între), împreună cu moneda aferentă 

• Praguri și limite ale sumelor indicate în sesizarea ONPCSB  (sub, peste, între), împreună cu moneda aferentă  
• Vechimea cauzelor (mai vechi de 6 luni, mai vechi de 1 an) 

 

Mod ordonare: 

• După numărul cauzelor existente (2), respectiv cu urmărirea penală începută(7), descrescător și crescător 

• După numărul suspecților, descrescător și crescător 

• După valoarea sumelor indicate în sesizarea ONCPB, descrescător și crescător 

• După numărul cauzelor soluționate (13), respectiv declinate în decursul perioadei (16), descrescător și crescător 
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Cap de tabel: 
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 Situația cauzelor privind cauzele (TRIMITERI ÎN JUDECATĂ) având ca obiect infracțiuni de 
spălare a banilor (Anexa 13) 

Descriere: 

Raportul va evidenția dosarele privind cauzele (TRIMITERI ÎN JUDECATĂ) având ca obiect infracțiuni de spălare a banilor cu indicarea infracțiunilor pentru care 
s-a dispus trimiterea în judecată, a numărului și calității inculpaților, incluzând valoarea prejudiciului, precum și valoarea și natura bunurilor pentru care s-au 
instituit măsuri asiguratorii (cu indicarea monedei) 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• La data (dd/mm/yyyy) 

• Număr de dosar 

• Infracțiuni din dispozitivul rechizitoriului 

• Praguri și limite ale valorii prejudiciului (sub, peste, între), împreună cu moneda aferentă 

• Bunuri pentru care s-au instituit măsuri asiguratorii 

• Modalitatea de sesizare 

Mod ordonare: 

• După număr de dosar, descrescător și crescător 

• După Infracțiuni din dispozitivul rechizitoriului, alfabetic 

• După numărul inculpaților, descrescător și crescător 

• După valoarea prejudiciului, descrescător și crescător 

Cap de tabel: 
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 Situația cauzelor (HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI DEFINITIVE) având ca obiect infracțiuni de 
spălare a banilor (Anexa 14) 

Descriere: 

Raportul va evidenția Situația cauzelor (HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI DEFINITIVE) având ca obiect infracțiuni de spălare a banilor, cu indicarea numărului 
hotărârii definitive, a numărului de dosar, a calității persoanelor condamnate , respectiv achitate sau față de care s-a dispus renunțarea la aplicarea pedepsei 
sau încetarea procesului penal, cu evidențierea pedepselor cu sau fără executare, respectiv a sumelor și bunurilor confiscate 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• La data (dd/mm/yyyy) 

• Numărul hotărârii definitive 

• Număr de dosar penal parchet, persoane condamnate (2), respectiv persoane achitate (8) 

• Infracțiuni persoane condamnate (4), respectiv persoane achitate (10) 

• Calitate persoane condamnate (3), respectiv persoane achitate (9) 

• Praguri și limite ale sumelor confiscate (sub, peste, între), împreună cu moneda aferentă 

• Praguri și limite (sub, peste, între) ale pedepselor cu executare (5), respectiv pedepselor fără executare (6, 7)  

• Bunuri confiscate 

Mod ordonare: 

• După numărul hotărârii definitive, descrescător și crescător 

• După numărul de dosar penal parchet, persoane condamnate (2), respectiv persoane achitate (8), descrescător și crescător 

• După infracțiunile persoanelor condamnate (4), respectiv persoanelor achitate (10), alfabetic 

• După calitatea persoane condamnate (3), respectiv persoane achitate (9), alfabetic 

• După sumele confiscate, descrescător și crescător 
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Cap de tabel: 
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 Situația cauzelor privind verificarea averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu 
funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici (Anexa 15) 

Descriere: 

Raportul va evidenția situația cauzelor prevăzute de Legea nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu 
funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici, cu indicarea numelui și funcției publice ale persoanelor cercetate, a perioadei vizate de cercetare, 
precum și evidențierea soluțiilor Comisiei, Curții de Apel/Parchetului sesizat sau a IICJ în recurs  

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• La data (dd/mm/yyyy) 

• Numele persoanei cercetate 

• Praguri și limite ale valorilor vizate de sesizare, împreuna cu moneda aferentă 

• Perioada vizată de sesizare ( de la/pâna la) 

• Soluția Comisiei 

• Soluția Curții de Apel sau Parchetului sesizat 

• Soluția ICCJ în recurs 

Mod ordonare: 

• După numele persoanei cercetate, alfabetic 

• După praguri și limite ale valorilor vizate de sesizare, împreuna cu moneda aferentă, descrescător/crescător 

• După soluția Comisiei, alfabetic 

• După soluția Curții de Apel sau Parchetului sesizat, alfabetic 

• După soluția ICCJ în recurs, alfabetic 
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Cap de tabel: 
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 Analiza soluțiilor de netrimitere în judecată (Anexa 16) 

 

Descriere: 

Raportul va prezenta situația soluțiilor de netrimitere în judecată ca urmare a împlinirii termenului de prescripție, cu indicarea dosarului și soluției acestuia, 
numelor procurorului de caz precum și al suspecților/ inculpaților, cu evidențierea cauzelor care au determinat intervenirea prescripției, a măsurilor dispuse 
de procuror pentru soluționarea dosarelor penale până la împlinirea termenului de prescripție și a măsurilor ce se impun a fi luate. 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• La data (dd/mm/yyyy) 

• Numărul de dosar 

• Soluția în dosar 

• Nume procuror (col. 4), respectiv al suspecților/ inculpaților (col. 5) 

• Cauze prescripție 

• Motive imputabilitate 

Mod ordonare: 

• După numărul de dosar, descrescător/crescător 

• Soluția în dosar, alfabetic 
• Data dosarului, descrescător/crescător 

• Nume procuror (col. 4), respectiv al suspecților/ inculpaților (col. 5), alfabetic 
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Cap de tabel: 
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 Analiza cauzelor în care s-a dispus clasarea sau renunțarea la urmărire penală față de 
inculpați arestați preventiv (Anexa 17) 

Descriere: 

Raportul va prezenta analiza cauzelor în care s-a dispus clasarea sau renunțarea la urmărire penală față de inculpații arestați preventiv va cuprinde: denumirea 
parchetului; numărul dosarului, soluția și data; numele și prenumele procurorului care a dispus soluția; numele și prenumele procurorului care a propus 
luarea măsurii arestării preventive; numele și prenumele inculpatului; situația de fapt pe scurt;  încadrarea juridică a faptei; condițiile în care s-a propus 
luarea măsurii arestării preventive și dacă sunt motive de imputabilitate; măsurile ce se impun a fi luate. 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• La data (dd/mm/yyyy) 

• Numărul de dosar 

• Soluția în dosar 

• Numele procurorului care a dispus soluția (4), al procurorului care a propus arestarea preventivă (5), respectiv al suspecților/ inculpaților (6) 

Mod ordonare: 

• După numărul de dosar, descrescător/crescător 

• După soluția în dosar, alfabetic 
• După data dosarului, descrescător/crescător 

• După numele procurorului care a dispus soluția (4), al procurorului care a propus arestarea preventivă (5), respectiv al suspecților/ inculpaților (6) 
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Cap de tabel: 
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 Activitatea procurorului în contextul asistenței judiciare internaționale (Anexa 18) 

Descriere: 

Raportul va prezenta situația activității procurorului potrivit art. 49 – 51 din Convenția de aplicare a acordului Schengen din 14 iulie 1985, adoptată la Schengen 
la 19 iunie 1990, pentru un semestru desemnat 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• Semestrul de evaluare (Sem/AN) 

• Nume procuror supus evaluării 

Mod ordonare: 

• N/A 
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Cap de tabel: 
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 Situația cauzelor privind infracțiunile motivate de ură (Anexa 19) 

Descriere: 

Raportul va prezenta situația statistică privind infracțiunile motivate de ură [la care s-a aplicat circumstanța agravantă prevăzută de art. 77 lit. h) din Codul 
penal sau la care elementul de ură face parte din conținutul constitutiv al infracțiunii- art. 369 C.p., art. 297 alin.2 C.p., etc.].  

Evidențierea se va face pe total unități de parchet (parchete de pe lângă curțile de apel centralizat, secții și direcții din cadrul P.I.C.C.J.) numeric și nu prin 
indicarea numărului de înregistrare a cauzei. 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• Semestrul de evaluare (Sem/AN) 

• Infracțiunea la care s-a aplicat art. 77 (col. 0) 

• Număr de cauze (col. 1-7) 

• Număr de inculpați trimiși în judecată (8), număr de suspecți/ inculpați fată de care s-a renunțat la urmărirea penală (11), precum și numărul de 
suspecți/ inculpați fată de care s-a dispus clasarea (14) 

• Număr de cauze rămase nesoluționate la finalul perioadei 

Mod ordonare: 

• N/A 
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 Situația cauzelor privind infracțiunile prevăzute de O.U.G. Nr. 31/2002 (Anexa 20) 

Descriere: 

Raportul va prezenta situația statistică privind infracțiunile prevăzute în Ordonanța de urgență nr. 31/ 2002, privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și 
faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra 
umanității și de crime de război.  

 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• Semestrul de evaluare (Sem/AN) 

• Infracțiunea  

• Număr de cauze (col. 1-7) 

• Număr de inculpați trimiși în judecată (8), număr de suspecți/ inculpați fată de care s-a renunțat la urmărirea penală (10), precum și numărul de 
suspecți/ inculpați fată de care s-a dispus clasarea (12) 

• Număr de cauze rămase nesoluționate la finalul perioadei 

 

Mod ordonare: 

• N/A 
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Cap de tabel: 

SITUAȚIA STATISTICĂ PE SEMESTRUL I/ANUL____ 

PRIVIND INFRACȚIUNILE PREVĂZUTE DE O.U.G. NR. 31/2002 

In
fr

ac
ți

u
n

ea
 d

in
 o

.u
.g

.  
n

r.
 3

1
/2

0
0

2
 

Număr cauze  

Număr inculpați 
persoane fizice și juridice 

trimiși în judecată 

 (prin rechizitorii și 
acorduri de 

recunoaștere a 
vinovăției) 

 

In
d

ic
ar

ea
 m

o
ti

vu
lu

i p
e 

n
u

m
ăr

 d
e

 in
cu

lp
a

ți
 

Număr suspecți/ 
inculpați 

persoane fizice 
și juridice față 

de care s-a 
dispus 

renunțarea la 
urmărirea 

penală  

In
d

ic
ar

ea
 m

o
ti

vu
lu

i p
e 

n
u

m
ăr

 d
e

 

su
sp

ec
ți

/i
n

cu
lp

aț
i Număr suspecți 

/inculpați 
persoane fizice și 
juridice față de 
care s-a dispus 

clasarea  

Indicarea motivului  

Pe număr de 
suspecți/ 

Inculpați 

Număr cauze 
rămase 

nesoluționate la 
sfârșitul perioadei 

(inclusiv cauze cu 
A.N.) Ex

is
te

n
te

  

LA
 ÎN

C
EP

U
TU

L 
P

ER
IO

A
D

EI
 

In
tr

at
e

 în
 c

u
rs

u
l p

er
io

ad
ei

 

D
e

 s
o

lu
ți

o
n

at
, d

in
 c

ar
e:

 

So
lu

ți
o

n
at

e,
 d

in
 c

ar
e:

 

Prin trimitere în 
judecată (rechizitorii și 

acorduri de 
recunoaștere a 

vinovăției) 

P
ri

n
 r

en
u

n
ța

re
  l

a 
u

rm
ăr

ir
ea

 p
en

al
ă

 

P
ri

n
  c

la
sa

re
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

               

               

               

               

               

TOTAL               

 

 

  



 

  

 
 

 

 Page | 85 
 

Instrucțiuni de completare: 

 

• Evidențierea se va face pe total unități de parchet (parchete de pe lângă curțile de apel centralizat, secții și direcții din cadrul P.I.C.C.J.) numeric și nu 

prin indicarea numărului de înregistrare a cauzei. 

• În coloana 0 se va menționa denumirea infracțiunii cu indicarea articolului (de exemplu, art. 61 ). 

• În coloana 1 se va menționa numărul cauzelor existente la începutul perioadei și care este identic cu numărul cauzelor rămase nesoluționate (inclusiv 

cauzele cu A.N.) la sfârșitul anului precedent. 

• Numărul din coloana 3 este egal cu suma cifrelor din coloanele 1 și 2. 

• În coloana 9 se va indica motivul de discriminare din cele menționate în cuprinsul infracțiunii, corespunzător numărului de inculpați. De exemplu, 

dacă la coloana 0 vom avea infracțiunea prev. de art. 61 din O.U.G. nr. 31/2002, în coloana 8 vom avea un inculpat trimis în judecată pentru această 

infracțiune iar în coloana 9 se va menționa, după caz, unul din criteriile de discriminare după modelul: 1 inculpat – motiv de rasă. Dacă, în același 

exemplu, tot pentru infracțiunea prev. de art. 61 din O.U.G. nr. 31/2002 avem 5 inculpați trimiși în judecată, la coloana 9 vom menționa, după caz, 3 

inculpați – motiv de rasă, un inculpat – motiv de culoare, un inculpat – motiv de origine etnică.  

• Coloanele 11 și respectiv 13 se completează după același model ca la coloana 9, corespunzător numărului de suspecți/inculpați față de care s-a 

adoptat soluția de netrimitere în judecată. 

• În coloana 14 se va evidenția numărul cauzelor rămase nesoluționate (inclusiv cauzele cu A.N.) la sfârșitul perioadei care, în situația anuală trebuie să 

fie identic cu numărul cauzelor existente la începutul anului următor. 

• În cauzele în care s-au adoptat soluții de renunțare la urmărirea penală sau de clasare iar urmărirea penală nu a fost începută „in personam”, coloanele 

10-13 vor figura cu valoarea 0. 
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 Situația statistică privind ordinele de protecție provizorie înaintate de organele de poliție 
pentru confirmare (Anexa 21) 

Descriere: 

Raportul va prezenta situația statistică a ordinelor de protecție provizorii înaintate de organele de politie pentru confirmare în temeiul art. 34 alin. (1) din 
legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice. 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• Semestrul de evaluare (Sem/AN) 

• Stadii ale cererilor privind ordinele de protecție (selecție multiplă): 
o Înregistrate la parchet; 
o Confirmate de procuror și trimise la instanță cu cerere de admitere 
o Soluționate de instanță prin admiterea cererii și emiterea ordinului de protecție 
o Soluționate de instanță prin respingerea cererii de emitere a ordinului de protecție 
o Soluționate de instanță prin care ia act de renunțarea victimei la judecarea cererii de emitere a ordinului de protecție 
o Rămase nesoluționate în instanță; 
o Neconfirmate de procuror. 

Mod ordonare 

• N/A 
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Cap de tabel: 

 

Continuare cap de tabel: 
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Instrucțiuni de completare: 

 

• În coloana nr. 1 se evidențiază toate ordinele de protecție provizorii înaintate de organele de poliție, pentru confirmare, parchetului de pe lângă 
judecătoria competentă în a cărei rază teritorială au fost emise. Cheia de verificare este col. 1=col. 8+col.37; 

• În coloanele 2 și 3 se evidențiază agresorii (femei sau bărbați) cu privire la care au fost înregistrate ordinele de protecție provizorii înaintate de 
organele de poliție, pentru confirmare; 

• În coloanele 4 și 6 se evidențiază victimele agresorilor (femei sau bărbați) cu privire la care au fost înregistrate ordinele de protecție provizorii înaintate 
de organele de poliție, pentru confirmare. Cheile de verificare sunt col. 5<=col. 4 și col. 7<=col. 6 ; 

• În coloana nr. 8 se evidențiază toate ordinele de protecție provizorii confirmate de procuror și trimise la instanță cu cerere de admitere și emitere a 
ordinului de protecție. Cheia de verificare este                col.8<=col. 1  și col.8=col.15+col.22+col.29+col.36; 

• În coloanele 9 și 10 se evidențiază agresorii (femei sau bărbați) cu privire la care ordinele de protecție provizorii au fost confirmate de procuror și 
trimise la instanță cu cerere de admitere și emitere a ordinului de protecție; 

• În coloanele 11 și 13 se evidențiază victimele agresorilor (femei sau bărbați) cu privire la care ordinele de protecție provizorii au fost confirmate de 
procuror și trimise la instanță cu cerere de admitere și emitere a ordinului de protecție. Cheile de verificare sunt col. 12<=col. 11 și col. 14<=col. 13 ; 

• În coloana nr. 15 se evidențiază numărul de cereri soluționate de instanță prin admitere și emiterea ordinului de protecție. Cheia de verificare este 
col. col.15<=col.8; 

• În coloanele 16 și 17 se evidențiază agresorii (femei sau bărbați) cu privire la care cererile au fost soluționate de instanță prin admitere și emiterea 
ordinului de protecție; 

• În coloanele 18 și 20 se evidențiază victimele agresorilor (femei sau bărbați) din cererile soluționate de instanță prin admitere și emiterea ordinului 
de protecție. Cheile de verificare sunt col. 19<=col. 18 și  

• col. 21<=col. 20 ; 

• În coloana nr. 22 se evidențiază numărul de cereri soluționate de instanță prin respingerea cererii emitere a ordinului de protecție. Cheia de verificare 
este col.22<=col.8; 

• În coloanele 23 și 24 se evidențiază agresorii (femei sau bărbați) cu privire la care cererile au fost soluționate de instanță prin respingerea cererii de 
emitere a ordinului de protecție; 

• În coloanele 25 și 27 se evidențiază victimele agresorilor (femei sau bărbați) din cererile soluționate de instanță prin respingerea cererii de emitere a 
ordinului de protecție. Cheile de verificare sunt  

• col. 26<=col. 25 și col. 28<=col. 27 ; 

• În coloana nr. 29 se evidențiază numărul de cereri soluționate de instanță prin care se ia act de renunțarea victimei la judecarea cererii și emiterea 
ordinului de protecție. Cheia de verificare este  
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• col.29<=col.8; 

• În coloanele 30 și 31 se evidențiază agresorii (femei sau bărbați) cu privire la care cererile au fost soluționate de instanță prin faptul că s-a luat act de 
renunțarea victimei la judecarea cererii și emiterea ordinului de protecție; 

• În coloanele 32 și 34 se evidențiază victimele agresorilor (femei sau bărbați) din cererile soluționate de instanță prin faptul că s-a luat act de renunțarea 
victimei la judecarea cererii și emiterea ordinului de protecție. Cheile de verificare sunt col. 33<=col. 32 și col. 35<=col. 34 ; 

• În coloana nr. 36 se evidențiază numărul de cereri rămase nesoluționate de instanță la sfârșitul perioadei de raportare statistică (semestrial sau anual); 

• În coloana nr. 37 se evidențiază toate ordinele de protecție provizorii neconfirmate de procuror. Cheia de verificare este col.37<=col. 1; 

• În coloanele 38 și 39 se evidențiază agresorii (femei sau bărbați) cu privire la care ordinele de protecție provizorii nu au fost confirmate de procuror; 

• În coloanele 40 și 42 se evidențiază victimele agresorilor (femei sau bărbați) cu privire la care ordinele de protecție provizorii nu au fost confirmate 
de procuror. Cheile de verificare sunt col. 41<=col. 40 și  

• col. 43<=col. 42.
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2.4 Raport de activitate (bilanț) 

Referință raport de activitate al Ministerului Public pentru anul 2019: https://www.mpublic.ro/sites/default/files/PDF/raport_activitate_2019.pdf 

 Anexa 1  

2.4.1.1 A.I. Activitate de urmărire penală – Volum 

Descriere: 

Raportul va conține date volumetrice privind activitatea de urmărire penală, prezentate ca serii anuale. 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• Perioada (de la – până la) exprimată în ani 

• Selectare secțiuni de afișat: 
o 1. Numărul cauzelor de soluționat 
o 2. Numărul cauzelor soluționate  
o 3. Numărul cauzelor soluționate prin trimitere în judecată (prin rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției) 
o 4. Numărul cauzelor soluționate prin netrimitere în judecată 
o 5. Numărul cauzelor cu alte soluții (reuniri, declinări etc.) 
o 6. Numărul cauzelor rămase nesoluționate (fără cauzele cu autori necunoscuți) 
o 7. Numărul cauzelor cu autori necunoscuți rămase nesoluționate 
o 8. Numărul suspecților și inculpaților din cauzele soluționate 
o 9. Numărul inculpaților trimiși în judecată (prin rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției)  
o 10. Numărul suspecților și inculpaților netrimiși în judecată 
o 11. Numărul inculpaților persoane fizice arestați preventiv aflați în curs de urmărire la sfârșitul perioadei 

https://www.mpublic.ro/sites/default/files/PDF/raport_activitate_2019.pdf
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Mod ordonare: 

• După An – crescător/ descrescător 

Cap de tabel: 

Notă: Secțiunile din raport vor fi afișate în funcție de selecția făcută anterior în filtre 

 
ANUL 

1. NUMĂRUL CAUZELOR DE SOLUȚIONAT 2. NUMĂRUL CAUZELOR SOLUȚIONATE 

TOTAL,  
din care: 

la urmărire  
proprie 

pondere  
în total (%) 

la organele  
de cercetare 

pondere  
în total (%) 

TOTAL, 
din care: 

pondere în total 
cauze de soluționat 

(%) 

la 
urmărire 
proprie 

pondere  
în total cauze  

de soluționat la 
urmărire proprie (%) 

la organele 
de cercetare 

pondere în total 
cauze de soluționat  

la organele de 
cercetare (%) 

N            

N+1            

N+2            

N+3            

N+4            

   % N+4 
  +/- N+3 

X X - X - X - X - X - 

  

Continuare cap de tabel: 

3. NUMĂRUL CAUZELOR SOLUȚIONATE PRIN TRIMITERE ÎN JUDECATĂ 
(prin rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției) 

4. NUMĂRUL CAUZELOR SOLUȚIONATE PRIN 
NETRIMITERE ÎN JUDECATĂ 

5. NUMĂRUL CAUZELOR  
CU ALTE SOLUȚII 

(REUNIRI, DECLINĂRI ETC.) 

TOTAL,  
din care: 

pondere 
 în total cauze     

soluționate 
 (%) 

la  
urmărire  
proprie 

pondere 
 în total cauze 

soluționate  
la urmărire 
proprie (%) 

 la  
organele  

de 
cercetare 

pondere  
în total cauze 
soluționate la 
organele de 

cercetare (%) 

TOTAL,  
din care: 

 

renunțare la 
urmărirea 

penală 
 

clasare 
 

TOTAL,  
din care: 

 

la  
urmărire  
proprie 

 

la  
organele  

de cercetare 
 

            

            

            

            

            

X - X - X - X X X X X X 
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Continuare cap de tabel: 

6. NUMĂRUL CAUZELOR RĂMASE NESOLUȚIONATE (fără cauzele cu autori necunoscuți) 7. NUMĂRUL CAUZELOR CU AUTORI NECUNOSCUȚI RĂMASE NESOLUȚIONATE 

TOTAL, 
din care: 

pondere în 
total cauze  

de soluționat 
(%) 

la  
urmărire 
proprie 

pondere în 
total cauze de 
soluționat la 

urmărire 
proprie (%) 

 la 
 organele de 

cercetare  

pondere în  
total cauze de  
soluționat la 
organele de 

cercetare (%) 
 

TOTAL,  
din care: 

 l a  u r m ă r i r e  p r o p r i e la organele  

de cercetare 

Total,  
din care: 

omor 
art. 188-
189 C.p. 

loviri sau  
vătămări cauzatoare  

de moarte 
art. 195 C.p. 

uciderea ori 
vătămarea nou 
născutului de 
către mamă  
art. 200 C.p. 

            

            

            

            

            

X - X - X - X X X X X X 

 

Continuare cap de tabel: 

8. NUMĂRUL SUSPECȚILOR ȘI INCULPAȚILOR DIN 
CAUZELE SOLUȚIONATE 

9. NUMĂRUL INCULPAȚILOR TRIMIȘI ÎN JUDECATĂ 
 (prin rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției)  

10. NUMĂRUL SUSPECȚILOR și INCULPAȚILOR 
NETRIMIȘI ÎN JUDECATĂ 

11. NUMĂRUL INCULPAȚILOR 
PERSOANE FIZICE ARESTAȚI 

PREVENTIV  
AFLAȚI ÎN CURS DE URMĂRIRE  

LA SFÂRȘITUL PERIOADEI 

TOTAL,  
din care: 

PERSOANE 
FIZICE 

PERSOANE 
JURIDICE 

TOTAL,  
din care: 

pond. în total 
susp. și inculp. din 
cauzele soluț. (%) 

PERSOANE 
FIZICE 

PERSOANE 
JURIDICE 

TOTAL,  
din care: 

 

PERSOANE  
FIZICE 

 

PERSOANE 
JURIDICE 

 

           

           

           

           

           

X - X X - X X X X X X 
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A.II. Activitate de urmărire penală - Operativitate 

Descriere: 

Raportul va conține date privind activitatea de urmărire penală, prezentate ca serii anuale, din perspectiva operativității. 

 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• Perioada (de la – până la) exprimată în ani 

• Selectare secțiuni de afișat: 
o 1. Numărul cauzelor soluționate până în 6 luni de la sesizare (inclusiv cauzele cu autori necunoscuți) 
o 2. Numărul cauzelor soluționate între  6 luni și 1 an de la sesizare (inclusiv cauzele cu autori necunoscuți) 
o 3. Numărul cauzelor soluționate peste 1 an de la sesizare (inclusiv cauzele cu autori necunoscuți) 
o 4. Numărul cauzelor soluționate după împlinirea termenului de prescripție (inclusiv cauzele cu autori necunoscuți) 
o 5. Numărul cauzelor rămase nesoluționate până în 6 luni de la sesizare (fără cauzele cu autori necunoscuți) 
o 6. Numărul cauzelor rămase nesoluționate între 6 luni și 1 an de la sesizare (fără cauzele cu autori necunoscuți) 
o 7. Numărul cauzelor rămase nesoluționate de peste 1 an de la sesizare (fără cauzele cu autori necunoscuți) 
o 8. Numărul cauzelor rămase nesoluționate de peste 6 luni de la începerea urmăririi penale (fără cauzele cu autori necunoscuți) 

 

Mod ordonare: 

• După An – crescător/ descrescător 
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Cap de tabel: 

Secțiunile din raport vor fi afișate în funcție de selecția făcută anterior în filtre 

ANUL 

1. NUMĂRUL CAUZELOR SOLUȚIONATE 
PÂNĂ ÎN 6 LUNI DE LA SESIZARE 

(inclusiv cauzele cu autori necunoscuți) 

2. NUMĂRUL CAUZELOR SOLUȚIONATE  
ÎNTRE  6 LUNI și 1 AN DE LA SESIZARE 

(inclusiv cauzele cu autori necunoscuți) 

3. NUMĂRUL CAUZELOR SOLUȚIONATE 
PESTE 1 AN DE LA SESIZARE 

(inclusiv cauzele cu autori necunoscuți) 

4. NUMĂRUL CAUZELOR SOLUȚIONATE DUPĂ 
ÎMPLINIREA TERMENULUI DE PRESCRIPȚIE 

(inclusiv cauzele cu autori necunoscuți) 

TOTAL, din 
care: 

pondere în total cauze 
soluționate (%) 

TOTAL, din 
care: 

pondere în total 
cauze soluționate (%) 

TOTAL, din 
care: 

pondere în total cauze 
soluționate (%) 

TOTAL, din 
care: 

pondere în total cauze 
soluționate (%) 

N         

N+1         

N+2         

N+3         

N+4         

% N+4 
+/-N+3 

X - X - X - X - 

 
Continuare cap de tabel: 

5. NUMĂRUL CAUZELOR RĂMASE NESOLUȚIONATE 
PÂNĂ ÎN  6 LUNI DE LA SESIZARE 

(fără cauzele cu autori necunoscuți) 

6. NUMĂRUL CAUZELOR RĂMASE NESOLUȚIONATE 
ÎNTRE 6 LUNI și 1 AN DE LA SESIZARE 
(fără cauzele cu autori necunoscuți) 

7. NUMĂRUL CAUZELOR RĂMASE 
NESOLUȚIONATE DE PESTE 1 AN DE LA 

SESIZARE  
(fără cauzele cu autori necunoscuți) 

8. NUMĂRUL CAUZELOR RĂMASE 
NESOLUȚIONATE DE PESTE  

6 LUNI DE LA 
ÎNCEPEREA URMĂRIRII PENALE  

(fără cauzele cu autori necunoscuți) 

TOTAL, 
din care: 

pondere în  
total cauze rămase 
nesoluționate (%) 

TOTAL,  
din care: 

pondere în  
total cauze rămase 
nesoluționate (%) 

TOTAL,  
din care: 

pondere în  
total cauze rămase 
nesoluționate (%) 

TOTAL,  
din care: 

pondere în  
total cauze rămase 
nesoluționate (%) 

        

        

        

        

        

X - X - X - X - 

 



 

  

 
 

 

 Page | 95 
 

2.4.1.2 A.III. Activitate de urmărire penală – Calitate – Fermitate 

Descriere: 

Raport privind activitatea de urmărire penală, din perspectiva calității. 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• Perioada (de la – până la) exprimată în ani 

• Selectare secțiuni de afișat: 
o 1. Numărul inculpaților persoane fizice trimiși în judecată (prin rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției) arestați preventiv 
o 2. Numărul de suspecți și inculpați persoane fizice fată de care s-a adoptat renunțarea la urmărire penală 
o 3. Numărul inculpaților persoane fizice și juridice achitați definitiv indiferent de perioada trimiterii în judecată 
o 4. Numărul inculpaților persoane fizice arestați preventiv netrimiși în judecată 
o 5. Numărul cauzelor restituite de judecătorul de cameră preliminară și de instanțe 
o 6. Numărul cauzelor în care s-a dispus infirmarea sau redeschiderea urmăririi penale (inclusiv cele desființate conform art. 341 CPP) 
o 7. Prejudicii produse de inculpații trimiși în judecată 

 

Mod ordonare: 

• După An – crescător/ descrescător 
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Cap de tabel: 

Subsecțiunile din raport vor fi afișate în funcție de selecția făcută anterior în filtre 

ANUL 

1. NUMĂRUL INCULPAȚILOR PERSOANE 
FIZICE TRIMIȘI ÎN JUDECATĂ (prin 

rechizitorii și acorduri de recunoaștere a 
vinovăției) ARESTAȚI PREVENTIV  

2. NUMĂRUL DE SUSPECȚI ȘI INCULPAȚI 
PERSOANE FIZICE FAȚĂ DE CARE S-A 

ADOPTAT RENUNȚAREA LA URMĂRIRE 
PENALĂ 

3. NUMĂRUL INCULPAȚILOR PERSOANE FIZICE și JURIDICE  
ACHITAȚI DEFINITIV INDIFERENT DE PERIOADA TRIMITERII ÎN 

JUDECATĂ 
 

4. NUMĂRUL INCULPAȚILOR 
PERSOANE FIZICE  

ARESTAȚI PREVENTIV NETRIMIȘI ÎN 
JUDECATĂ 

 

TOTAL, 
din care: 

pondere în total 
 inculpați persoane 

fizice  trimiși în 
judecată (%) 

TOTAL,  
din care: 

pondere în total 
suspecți și inculpați 
persoane fizice din 

cauzele soluționate (%) 

TOTAL,  
din care: 

 

ponderea în total  
inculpați trimiși în  

judecată (%) 
 

număr achitați 
definitiv 
arestați  

preventiv 
 

număr 
inculpați 
minori 
achitați 
definitiv 

 

TOTAL,  
din care: 

 

ponderea în total 
inculpați persoane fizice 

arestați preventiv în 
cauzele soluționate (%) 

 

N           

N+1           

N+2           

N+3           

N+4           

% N+4 
  +/- N+3 

X - X - X - X X X - 

 

Continuare cap de tabel: 

5. NUMĂRUL CAUZELOR RESTITUITE DE 
JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ 

ȘI DE INSTANȚE 

6. NUMĂRUL CAUZELOR  ÎN CARE 
S-A DISPUS INFIRMAREA SAU 
REDESCHIDEREA URMĂRIRII 

PENALE (inclusiv cele desființate 
conform art. 341 C.p.p.) 

7. PREJUDICII PRODUSE DE INCULPAȚII TRIMIȘI 
ÎN JUDECATĂ 

TOTAL, 
din care: 

pondere în total cauze 
soluționate prin trimitere 

în judecată (prin rechizitorii 
și acorduri de recunoaștere 

a vinovăției) (%) 

în lei în euro valoarea 
măsurilor 

asiguratorii 
(numai în lei) 

      

      

      

      

      

X - X X X X 
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2.4.1.3 B.I. Activitatea Judiciară în cauze penale 

Descriere: 

Raportul cuprinde date volumetrice privind activitatea judiciară în cauze penale, în serii anuale. 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• Perioada (de la – până la) exprimată în ani 

• Selectare secțiuni de afișat: 
o 1. Număr contestații, apeluri, recursuri în casație și contestații în anulare declarate de procuror 
o 2. Număr contestații, apeluri, recursuri în casație și contestații în anulare soluționate de instanțe (din cele declarate de procuror) 
o 3. Număr contestații, apeluri, recursuri în casație și contestații în anulare admise de instanțe (din cele soluționate, indiferent de perioada 

declarării de procuror) 
o 4. Procent de admitere (fără cele retrase) 
o 5. Număr participări în cauzele judecate 
o 6. Număr participări în ședința de judecată 
o 7. Numărul hotărârilor verificate în vederea exercitării căilor de atac 
o 8. Număr lucrări de unificare a practicii judiciare înaintate Înaltei Curți de Casație și Justiție (recursuri în interesul legii, puncte de vedere și 

concluzii hotărâri prealabile) 
 

Mod ordonare: 

• După An – crescător/ descrescător 
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Cap de tabel: 

Subsecțiunile din raport vor fi afișate în funcție de selecția făcută anterior în filtre 

ANUL 

1. NUMĂR 
CONTESTAȚII, 

APELURI, 
RECURSURI ÎN 

CASAȚIE și 
CONTESTAȚII ÎN 

ANULARE 
DECLARATE DE 

PROCUROR 

2. NUMĂR 
CONTESTAȚII, 

APELURI, RECURSURI 
ÎN CASAȚIE și 

CONTESTAȚII ÎN 
ANULARE 

SOLUȚIONATE  
DE INSTANȚE (DIN 
CELE DECLARATE  

de procuror) 

3. NUMĂR 
CONTESTAȚII, 

APELURI, RECURSURI 
ÎN CASAȚIE și 

CONTESTAȚII ÎN 
ANULARE ADMISE DE 

INSTANȚE  
(din cele soluționate, 

indiferent de perioada 
declarării de procuror) 

4. PROCENT DE 
ADMITERE 
(fără cele 
retrase) 

(%) 

5. NUMĂR 
PARTICIPĂRI 
ÎN CAUZELE 
JUDECATE 

 

6. NUMĂR 
PARTICIPĂR
IÎN ȘEDINȚA 

DE 
JUDECATĂ 

 

7. NUMĂRUL 
HOTĂRÂRILOR 
VERIFICATE ÎN 

VEDEREA 
EXERCITĂRII 
CĂILOR DE 

ATAC 

 

8. NUMĂR LUCRĂRI DE UNIFICARE A PRACTICII 
JUDICIARE  

ÎNAINTATE ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE și JUSTIȚIE 
(RECURSURI ÎN ÎNȚERESUL LEGII, PUNCTE DE VEDERE 

ȘI CONCLUZII HOTĂRÂRI PREALABILE) 

Declarate de 
procuror 

 

Soluționate 
de instanță 

 

Admise 

 

Procent de 
admitere (din 

soluționate 
fără retrase) 

(%) 

N            

N+1            

N+2            

N+3            

N+4            

 % 
N+4 
+/-
N+3 

x x x - x x x x x x - 
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2.4.1.4 B.II. Activitatea Judiciară în cauze civile 

Descriere: 

Raportul cuprinde date volumetrice privind activitatea judiciară în cauze civile, în serii anuale. 

 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• Perioada (de la – până la) exprimată în ani 

• Selectare secțiuni de afișat: 
o 1. Număr plângeri, apeluri, recursuri și contestații în anulare declarate de procuror 
o 2. Număr plângeri, apeluri, recursuri și contestații în anulare soluționate de instanțe (din cele declarate de procuror) 
o 3. Număr plângeri, apeluri, recursuri și contestații în anulare admise de instanțe (din cele soluționate, indiferent de perioada declarării de 

procuror) 
o 4. Procent de admitere (fără cele retrase) 
o 5. Număr participări  în cauzele judecate 
o 6. Număr participări în ședința de judecată 
o 7. Numărul hotărârilor verificate în vederea exercitării căilor de atac 
o 8. Număr lucrări de unificare a practicii judiciare înaintate Înaltei Curți de Casație și Justiție (recursuri în interesul legii, puncte de vedere) 

 

Mod ordonare: 

• După An – crescător/ descrescător 
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Cap de tabel: 

Subsecțiunile din raport vor fi afișate în funcție de selecția făcută anterior în filtre 

 
ANUL 

1. NUMĂR 
PLÂNGERI, 
APELURI, 

RECURSURI ȘI 
CONTESTAȚII ÎN 

ANULARE 
DECLARATE  

DE PROCUROR 

2. NUMĂR PLÂNGERI, 
APELURI, RECURSURI ȘI 

CONTESTAȚII ÎN ANULARE 
SOLUȚIONATE DE 

INSTANȚE (DIN CELE 
DECLARATE DE 

PROCUROR) 

3. NUMĂR PLÂNGERI, 
APELURI, RECURSURI 

ȘI CONTESTAȚII ÎN 
ANULARE ADMISE DE 

INSTANȚE 
(din cele soluționate, 

indiferent de perioada 
declarării de procuror) 

4. PROCENT 
DE ADMITERE 

(fără cele 
retrase) 

(%) 
 

5. NUMĂR 
PARTICIPĂRI  
ÎN CAUZELE 
JUDECATE 

 

6. NUMĂR  
PARTICIPĂRI 

ÎN ȘEDINȚA DE 
JUDECATĂ 

 

7. NUMĂRUL 
HOTĂRÂRILOR 
VERIFICATE ÎN 

VEDEREA 
EXERCITĂRII 
CĂILOR DE 

ATAC 

8. NUMĂR LUCRĂRI DE UNIFICARE A PRACTICII 
JUDICIARE  

ÎNAINTATE ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE și JUSTIȚIE  
(RECURSURI ÎN INTERESUL LEGII, PUNCTE DE 

VEDERE) 

Declarate 
de 

procuror 
 

Soluționate 
de instanță 

 

Admise 
 

Procent de 
admitere (din 

soluționate 
fără retrase) 

(%) 

N            

N+1            

N+2            

N+3            

N+4            

% 
N+4 
  +/-
N+3 

X X X - X X X X X - - 
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2.4.1.5 C. Activitatea de rezolvare a plângerilor, cererilor, memoriilor și sesizărilor  

Descriere: 

Raportul prezintă datele privind plângerile, cererile, memoriile și sesizărilor primite la parchete, cu defalcare în funcție de situația soluționării acestora, pe 
serii anuale. 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• Perioada (de la – până la) exprimată în ani 

Mod ordonare: 

• După An – crescător/ descrescător 

Cap de tabel: 

 

ANUL NUMĂRUL PLÂNGERILOR, CERERILOR, MEMORIILOR ȘI SESIZĂRILOR 

 TOTAL DE SOLUȚIONAT 
din care: 

SOLUȚIONATE, 
din care: 

  pondere 
în total de  soluționat 

(%) 

ADMISE 
 

   pondere 
   în total 

soluționate(%) 

RĂMASE 
NESOLUȚIONATE 

LA SFÂRSITUL PERIOADEI 

pondere 
 în total 

 de soluționat 
(%) 

N        

N+1        

N+2        

N+3        

N+4        

  % N+4 
 +/- N+3 

X X - X - X - 
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 Anexa 2 

2.4.2.1 Date generale pe total infracțiuni 

Descriere: 

Raportul cuprinde date centralizate privind numărul de persoane fizice trimise în judecată (cu specificarea 
numărului de minori trimiși în judecată) , pe serii anuale. 

 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• Perioada (de la – până la) exprimată în ani 

 

Mod ordonare: 

• După An – crescător/ descrescător 

 

Cap de tabel: 

 

ANUL   TOTAL GENERAL INCULPAȚI 
PERSOANE FIZICE 

TRIMIȘI ÎN JUDECATĂ 
(prin rechizitorii și acorduri de 

recunoaștere a vinovăției ) 

MEDIA  
LA  

100.000 
LOCUITORI* 

NUMĂR INCULPAȚI MINORI 
TRIMIȘI ÎN JUDECATĂ 

(prin rechizitorii și acorduri  
de recunoaștere a vinovăției ) 

TOTAL pondere în  
total general inculpați 

persoane fizice trimiși în 
judecată (%) 

N     

N+1     

N+2     

N+3     
N+4     

  % N+4 
 +/- N+3 

X - X - 

*Media la 100.000 locuitori se calculează utilizând datele referitoare la populația rezidentă la 1 ianuarie în fiecare an, disponibile pe 

site-ul Institutului Național de Statistică. 
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2.4.2.2 Infracțiuni prevăzute de Codul penal și de legile speciale 

2.4.2.2.1 Infracțiuni contra persoanei (art. 188 – 227 C.p.) 

Descriere: 

Raportul cuprinde date privind persoanele trimise în judecată, pe tipuri de infracțiuni, pe serii anuale. 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• Perioada (de la – până la) exprimată în ani 

Mod ordonare: 

• După An – crescător/ descrescător 

Cap de tabel: 

ANUL 
TOTAL 

TRIMIȘI ÎN 
JUDECATĂ 

pondere în 
total general 

inculpați 
persoane 

fizice 
trimiși în 

judecată (%) 

 omor   
(art. 188 – 189 C.p.) 

accidente 
mortale  

de circulație 

 (art. 192 C.p.) 

accidente 
mortale  

de muncă 
(art. 192 C.p.) 

loviri sau 
vătămări 

cauzatoare de 
moarte  

(art. 195 C.p.) 
 

trafic de 
persoane (art. 

210 C.p.) 
 

trafic de minori  
(art. 211 C.p.) 

 

proxenetism  
(art. 213 C.p.) 

 

viol  
(art. 218 C.p.) 

 

TOTAL 
din 

care: 

faptă 
consumată 

N            

N+1            

N+2            

N+3            

N+4            

% N+4 
+/-N+3 X - X X X X X X X X X 
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2.4.2.2.2 Infracțiuni contra patrimoniului (art. 228 – 256 C.p.) 

Descriere: 

Raportul cuprinde date privind persoanele trimise în judecată, pe tipuri de infracțiuni, pe serii anuale. 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• Perioada (de la – până la) exprimată în ani 

Mod ordonare: 

• După An – crescător/ descrescător 

 

Cap de tabel: 

ANUL TOTAL TRIMIȘI 
ÎN JUDECATĂ, 

din care: 
 

pondere în 
total general 

inculpați 
persoane 

fizice trimiși în 
judecată (%) 

furt 

(art. 228 -232 
C.p.) 

 

tâlhărie 

(art. 233-234  
și 236 C.p.) 

 

bancrută 
(art. 240 -241 

C.p.) 

înșelăciune 

(art. 244 - 

245 C.p.) 
 

distrugere 

(art. 253 -255 
C.p.) 

 

N        
N+1        
N+2        
N+3        
N+4        

% N+4 
+/- N+3 

X - X X X X X 
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2.4.2.2.3 Infracțiuni privind autoritatea și frontiera de stat (art. 257 – 265 C.p.) 

Descriere: 

Raportul cuprinde date privind persoanele trimise în judecată, pe tipuri de infracțiuni, pe serii anuale. 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• Perioada (de la – până la) exprimată în ani 

 

Mod ordonare: 

• După An – crescător/ descrescător 

 

Cap de tabel: 

 
ANUL 

 

TOTAL  
TRIMIȘI ÎN  
JUDECATĂ,  

din care: 

pondere în  
total general  

inculpați persoane 
fizice trimiși în  
judecată (%) 

 ultraj  
(art. 257 C.p.) 

trecerea 
frauduloasă  
a frontierei  

de stat  
(art. 262 C.p.) 

trafic de migrați  
(art. 263 C.p.) 

N      

N+1      

N+2      

N+3      

N+4      

% N+4 
+/- N+3 

X - X X X 
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2.4.2.2.4 Infracțiuni contra înfăptuirii justiției (art. 266 – 288 C.p.) 

Descriere: 

Raportul cuprinde date privind persoanele trimise în judecată, pe tipuri de infracțiuni, pe serii anuale. 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• Perioada (de la – până la) exprimată în ani 

Mod ordonare: 

• După An – crescător/ descrescător 

 

Cap de tabel: 

 

 
 

ANUL 
 

TOTAL TRIMIȘI ÎN  
JUDECATĂ, din care: 

pondere în total general  
inculpați p.f.trimiși în  

judecată (%) 

N   

N+1   

N+2   

N+3   

N+4   

% N+4 
+/- N+3 

X - 
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2.4.2.2.6 Infracțiuni de corupție și de serviciu (art. 289 – 309 C.p.) 

Descriere: 

Raportul cuprinde date privind persoanele trimise în judecată, pe tipuri de infracțiuni, pe serii anuale. 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• Perioada (de la – până la) exprimată în ani 

Mod ordonare: 

• După An – crescător/ descrescător 

Cap de tabel: 

 
ANUL 

TOTAL 
TRIMIȘI ÎN 
JUDECATĂ, 

din care: 

pondere în 
total general  

inculpați 
persoane 

fizice 
trimiși în 

judecată (%) 

Infracțiuni de corupție prevăzute de Codul penal Legea 78/2000 
-fapte de 

corupție, din 
care 

activitatea 
DNA 

Total 
infracțiuni 

de corupție, 
 din care 

activitatea 
DNA 

 

delapidare(
art. 295 

C.p.) 
 

abuz în 
serviciu 
(art. 297 

C.p.) 
 

neglijență în 
serviciu 

(art. 298 C.p.) 
 

folosirea 
funcției 
pentru 

favorizarea 
unor 

persoane 
(art. 301 C.p.) 

 

luare de 
mită 

(art. 289 
C.p.) 

dare de 
mită 

(art. 290 
C.p.) 

trafic de 
influență 
(art. 291 

C.p.) 

cumpărare 
de influență 

(art. 292 
C.p.) 

N             

N+1             

N+2             

N+3             

N+4             

% N+4   
+/- N+3 

X - X X X X X X X X X X 
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2.4.2.2.7 Infracțiuni de fals (art. 310 – 328 C.p.) 

 

Descriere: 

Raportul cuprinde date privind persoanele trimise în judecată, pe tipuri de infracțiuni, pe serii anuale. 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• Perioada (de la – până la) exprimată în ani 

Mod ordonare: 

• După An – crescător/ descrescător 

Cap de tabel: 

 

ANUL TOTAL TRIMIȘI ÎN JUDECATĂ, 
din care: 

pondere în total general inculpați persoane fizice 
trimiși în judecată (%) 

N   

N+1   

N+2   

N+3   

N+4   

  %  N+4 
  +/- N+3 

X - 
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2.4.2.2.8 Infracțiuni contra siguranței publice (art. 329 – 366 C.p.) 

Descriere: 

Raportul cuprinde date privind persoanele trimise în judecată, pe tipuri de infracțiuni, pe serii anuale. 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• Perioada (de la – până la) exprimată în ani 

Mod ordonare: 

• După An – crescător/ descrescător 

 

Cap de tabel: 

 

ANUL TOTAL TRIMIȘI ÎN 
JUDECATĂ, din care: 

pondere în total general 
inculpați persoane fizice 

trimiși în judecată (%) 

infracțiuni contra siguranței 
circulației pe drumurile 

publice (art. 334 – 341 C.p.) 

infracțiuni la regimul 
protecției muncii (art. 

349 – 350 C.p.) 

N     

N+1     

N+2     

N+3     

N+4     

  % N+4 
 +/- N+3 

X - X X 
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2.4.2.2.9 Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială (art. 367 – 384 
C.p.) 

Descriere: 

Raportul cuprinde date privind persoanele trimise în judecată, pe tipuri de infracțiuni, pe serii anuale. 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• Perioada (de la – până la) exprimată în ani 

Mod ordonare: 

• După An – crescător/ descrescător 

 

Cap de tabel: 

 

ANUL TOTAL TRIMIȘI 
ÎN JUDECATĂ 

din care: 

pondere în total 
general inculpați 

persoane fizice trimiși 
în judecată (%) 

constituirea unui 
grup infracțional 

organizat  
(art. 367 C.p.) 

pornografie 
infantilă  

(art. 374 C.p.) 

abandon de 
familie  

(art. 378 C.p.) 

nerespectarea măsurilor 
privind încredințarea 

minorului 
 (art. 379 C.p.) 

N       

N+1       

N+2       

N+3       

N+4       

  % N+4 
 +/- N+3 

X - X X X X 
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2.4.2.2.10 Infracțiuni electorale (art. 385 – 393 C.p.) 

Descriere: 

Raportul cuprinde date privind persoanele trimise în judecată, pe tipuri de infracțiuni, pe serii anuale. 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• Perioada (de la – până la) exprimată în ani 

Mod ordonare: 

• După An – crescător/ descrescător 

 

Cap de tabel: 

 

ANUL TOTAL TRIMIȘI ÎN 
JUDECATĂ, din care: 

pondere în total general inculpați 
persoane fizice trimiși în judecată (%) 

coruperea 
alegătorilor  

(art. 386 C.p.) 

fraudă la vot 
 (art. 387 C.p.) 

N     

N+1     

N+2     

N+3     

N+4     

  % N+4 
 +/- N+3 

X - - X 

 



 

  

 
 

 

 Page | 112 
 

2.4.2.2.11 Infracțiuni prevăzute de legile speciale 

Descriere: 

Raportul cuprinde date privind persoanele trimise în judecată, pe tipuri de infracțiuni, pe serii anuale. 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• Perioada (de la – până la) exprimată în ani 

Mod ordonare: 

• După An – crescător/ descrescător 

Cap de tabel: 

ANUL TOTAL 
TRIMIȘI ÎN 
JUDECATĂ 
din care: 

pondere în 
total 

general 
inculpați 
persoane 

fizice 
trimiși în 
judecată 

(%) 

infracțiuni 
privind 

societățile 
comerciale 

(Lg. nr. 
31/1990) 

infracțiuni 
privind traficul 

și consumul 
ilicit de droguri 

precum și la 
regimul juridic 
al precursorilor 

(Lg. nr. 
143/2000 și 
O.U.G. nr. 
121/2006) 

infracțiuni 
de spălare 

de bani  
(Lg. nr. 

656/2002) 

infracțiuni 
prevăzute 
de O.U.G. 

nr. 
31/2002 

infracțiuni 
prevăzute 
de Codul 
muncii 
 (Lg. nr. 

53/2003) 
 

infracțiuni 
de 

evaziune 
fiscală  
(Lg. nr. 

241/2005) 
 

infracțiuni 
privind 
mediul 

înconjurător 
(O.U.G. nr 

195/2005 și 
alte legi 
speciale) 

 

infracțiuni 
de 

contrabandă 
(art. 270 din 

Lg. nr. 
86/2006) 

 

infracțiuni 
prevăzute 
de Codul 

silvic  
(Lg. nr. 

46/2008) 
 

infracțiuni la 
regimul drepturilor 

de proprietate 
intelectuală (art. 
357 C.p., Lg. nr. 
11/1991, Lg. nr. 
64/1991, Lg. nr. 
129/1992, Lg. 

nr.8/1996, Lg. nr. 
84/1998, Lg. nr. 

255/1998) 

N             

N+1             

N+2             

N+3             

N+4             

  % N+4 
 +/-N+3 

X - X X X X X X X X X X 



 

  

 
 

 

 Page | 113 
 

2.4.2.3 Inculpați minori trimiși în judecată  

Descriere: 

Raportul cuprinde situația persoanelor minore trimise în judecată, pe serii anuale. 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• Perioada (de la – până la) exprimată în ani 

Mod ordonare: 

• După An – crescător/ descrescător 

Cap de tabel: 

ANU
L 

TOTAL TRIMIȘI ÎN JUDECATĂ 
din care: 

 

pondere în total general 
inculpați persoane fizice 

trimiși în judecată (%) 

1. INCULPAȚI MINORI TRIMIȘI ÎN 
JUDECATĂ ÎN STARE DE AREST 

PREVENTIV 

2. INFRACȚIUNI CONTRA PERSOANEI  
(ART. 188 – 227 C.P.) 

 

3. INFRACȚIUNI CONTRA 
PATRIMONIULUI 

 (ART. 228 – 256 C.P.) 
 

TOTAL pondere în 
total inculpați 

minori trimiși în 
judecată (%) 

TOTAL, 
din care: 

 

Omor  (art. 188 – 189  C.p.) v i o l 
(art. 218 

C.p.) 

TOTAL, 
din care: 

 

furt  
(art. 228 

- 232 
C.p.) 

 

tâlhărie (art. 
233 - 234 și 

236 C.p.) 
TOTAL, 

din care: 
faptă 

consumată 

N            

N+1            

N+2            

N+3            

N+4            

% 
N+4 
 +/- 
N+3 

X - X - X X X X X X X 
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2.4.2.4 Inculpați persoane juridice trimiși în judecată  

Descriere: 

Raportul cuprinde date privind trimiterea în judecată a persoanelor juridice, pe serii de ani 

 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• Perioada (de la – până la) exprimată în ani 

Mod ordonare: 

• După An – crescător/ descrescător 

Cap de tabel: 

 

ANUL TOTAL TRIMIȘI ÎN 
JUDECATĂ, din care: 

infracțiuni contra patrimoniului  
(art. 228 – 256 C.p.) 

infracțiuni de corupție și de 
serviciu 

 (art. 289 – 309 C.p.) 

infracțiuni prevăzute de 
legile speciale 

N     

N+1     

N+2     

N+3     

N+4     

% N+4 
+/- N+3 

X X X X 
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 Anexa 3 - Cauze preluate de parchetele de pe lângă curțile de 
apel, parchetele de pe lângă tribunale și structurile specializate 
de la unitățile subordonate în cursul anului N, comparativ cu 
anul N-1 

Descriere: 

Cauze preluate de parchetele de pe lângă curțile de apel, parchetele de pe lângă tribunale și structurile 
specializate de la unitățile subordonate în cursul anului N, comparativ cu anul N-1. 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• Anul 

Mod ordonare: 

 

Cap de tabel: 

Nr. 
crt. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ 
CURTEA DE APEL* 

NUMĂR CAUZE PRELUATE NUMĂR CAUZE 
SOLUȚIONATE,  

DIN CARE: 

PRIN TRIMITERE 
 ÎN JUDECATĂ 

N N-1 N N-1 N N-1 

1. GALAȚI       

 - PCA Galați       

 - PT Galați       

 - PT Brăila       

 - PT Vrancea       

2. ALBA IULIA       

 - PCA Alba Iulia       

 - PT Alba       

 - PT Hunedoara       

 - PT Sibiu       

3. CONSTANȚA       

 - PCA Constanța       

 - PT Constanța       

 - PT Tulcea       

4. CLUJ       

 - PCA Cluj       

 - PT Cluj       

 - PT Maramureș       

 - PT Bistrița Năsăud       

 - PT Sălaj       

5. SUCEAVA       

 - PCA Suceava       
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 - PT Suceava       

 - PT Botoșani       

6. CRAIOVA       

 - PCA Craiova       

 - PT Dolj       

 - PT Gorj       

 - PT Mehedinți       

 - PT Olt       

7. TÂRGU MUREȘ       

 - PCA Târgu Mureș       

 - PT Mureș       

 - PT Harghita       

8. BACĂU       

 - PCA Bacău       

 - PT Bacău       

 - PT Neamț       

9. BUCUREȘTI       

 - PCA București       

 - PT București       

 - PT Ilfov       

 - PT Călărași       

 - PT Giurgiu       

 - PT Ialomița       

 - PT Teleorman       

10. TIMIȘOARA       

 - PCA Timișoara       

 - PT Timiș       

 - PT Arad       

 - PT Caraș Severin       

11. PITEȘTI       

 - PCA Pitești       

 - PT Argeș       

 - PT Vâlcea       

12. PLOIEȘTI       

 - PCA Ploiești       

 - PT Prahova       

 - PT Buzău       

 - PT Dâmbovița       

13. ORADEA       

 - PCA Oradea       

 - PT Bihor       

 - PT Satu Mare       

14. IAȘI       
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 - PCA Iași       

 - PT Iași       

 - PT Vaslui       

15. BRAȘOV       

 - PCA Brașov       

 - PT Brașov       

 - PT Covasna       

 - PT Brașov Minori       

TOTAL PCA       

SECȚIA DE URMĂRIRE PENALĂ și 
CRIMINALISTICĂ 

      

SECȚIA PENTRU INVESTIGAREA 
INFRACȚIUNILOR DIN JUSTIȚIE 

      

PARCHETELE MILITARE       

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE       

DIRECȚIA DE INVESTIGARE A 
INFRACȚIUNILOR DE 

CRIMINALITATE ORGANIZATĂ și 
TERORISM 

      

MINISTERUL PUBLIC       
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 Anexa 4 - Plângeri adresate instanței împotriva soluțiilor de 
neurmărire sau de netrimitere în judecată dispuse de procuror 
în temeiul art. 340 din Codul de procedură penală în anul N, 
comparativ cu anul N-1 

Descriere: 

Plângeri adresate instanței împotriva soluțiilor de neurmărire sau de netrimitere în judecată dispuse de 
procuror în temeiul art. 340 din Codul de procedură penală în anul N, comparativ cu anul N-1. 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• Anul 

Mod ordonare: 

Cap de tabel: 

NR. 
CRT. 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ 
CURTEA DE APEL și 

UNITĂȚILE DIN 
CIRCUMSCRIPȚIE 

NUMĂR DOSARE SOLICITATE  
DE INSTANȚE - ART. 340 C.p.p. 

NUMĂR PLÂNGERI 
SOLUȚIONATE DE INSTANȚE, 

DIN CARE: 

NUMĂR  
PLÂNGERI 
ADMISE 

N N-1 N N-1 N N-1 

1  ALBA IULIA       

2  PITEȘTI       

3  BACĂU       

4  ORADEA       

5  SUCEAVA       

6  BRAȘOV       

7  BUCUREȘTI       

8  CLUJ       

9  CONSTANȚA       

10  CRAIOVA       

11  GALAȚI       

12  IAȘI       

13  TÂRGU MUREȘ       

14  PLOIEȘTI       

15  TIMIȘOARA       

PÎCCJ       

PARCHETELE MILITARE        

DNA        

DIICOT        

MINISTERUL PUBLIC       
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 Anexa 5 - Date statistice privind numărul cauzelor soluționate 
și numărul inculpaților trimiși în judecată în anul N, comparativ 
cu anul N 

Descriere: 

Date statistice privind numărul cauzelor soluționate și numărul inculpaților trimiși în judecată în anul N, 
comparativ cu anul N-1. 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• Anul 

Mod ordonare: 

Cap de tabel: 

PARCHETUL 
 DE PE LÂNGĂ  

CURTEA DE APEL 
 (cu unitățile din 
circumscripție)  

NUMĂR CAUZE 
 DE SOLUȚIONAT  

DIN CARE:  

NUMĂR CAUZE 
SOLUȚIONATE  

DIN CARE:  

PRIN TRIMITERE 
ÎN JUDECATĂ  

NUMĂR INCULPAȚI 
PERSOANE FIZICE 

TRIMIȘI  ÎN JUDECATĂ 
          DIN CARE: 

NUMĂR 
INCULPAȚI 

PERSOANE FIZICE 
ARESTAȚI  

PREVENTIV 

N N-1 N N-1 N N-1 N N-1 N N-1 

ALBA IULIA           

PITEȘTI           

BACĂU           

ORADEA           

SUCEAVA           

BRAȘOV           

BUCUREȘTI           

CLUJ           

CONSTANȚA           

CRAIOVA           

GALAȚI           

IAȘI           

TÂRGU MUREȘ           

PLOIEȘTI           

TIMIȘOARA           

PÎCCJ           

PARCHETELE 
MILITARE  

          

DNA            

DIICOT            

MINISTERUL PUBLIC           
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 Anexa 6 - Date statistice privind durata soluționării cauzelor (inclusiv cauzele cu autor 
necunoscut) în anul N 

Descriere: 

Date statistice privind durata soluționării cauzelor (inclusiv cauzele cu autor necunoscut) în anul N. 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• Anul 

Mod ordonare: 

 

Cap de tabel: 

 UNITATE 
DE 

PARCHET* 

TOTAL CAUZE 
DE 

SOLUȚIONAT 

TOTAL CAUZE 
DE 

SOLUȚIONAT 

TOTAL 
CAUZE 

SOLUȚIONATE 
DIN CARE 

PÂNĂ ÎN 
6 LUNI 
DE LA 

SESIZARE 

PROCENT 
DIN TOTAL 

CAUZE 
SOLUȚIONAT  

(%) 

ÎNTRE 
6 LUNI 
ȘI 1 AN 
DE LA 

SESIZARE 

PROCENT 
DIN TOTAL 

CAUZE 
SOLUȚIONAT

E 
(%) 

PESTE 
1 AN 
DE LA 

SESIZARE 

PROCENT 
DIN TOTAL 

CAUZE 
SOLUȚIONAT

E 
(%) 

DUPĂ 
ÎMPLINIREA 
TERMENULU

I DE 
PRESCRIPȚIE 

PROCENT 
DIN TOTAL 

CAUZE 
SOLUȚIONAT

E 
(%) 

1 PCA BUCUREȘTI 
(centr.) 

          

 PCA BUCUREȘTI           

 PT BUCUREȘTI           

 PT ILFOV           

 PT CĂLĂRAȘI           

 PT GIURGIU           

 PT IALOMIȚA           

 PT TELEORMAN           
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2 PCA PLOIEȘTI 
(centr.) 

          

 PCA PLOIEȘTI           

 PT PRAHOVA           

 PT BUZĂU           

 PT DÂMBOVIȚA           

3 PCA CRAIOVA 
(centr.) 

          

 PCA CRAIOVA           

 PT DOLJ           

 PT GORJ           

 PT MEHEDINȚI           

 PT OLT           

4 PCA CLUJ (centr.)           

 PCA CLUJ           

 PT CLUJ           

 PT BISTRIȚA 
NĂSĂUD 

          

 PT MARAMUREȘ           

 PT SĂLAJ           

5 PCA IAȘI (centr.)           

 PCA IAȘI           

 PT IAȘI           

 PT VASLUI           

6 PCA CONSTANȚA 
(centr.) 

          

 PCA CONSTANȚA           

 PT CONSTANȚA           

 PT TULCEA           

7 PCA GALAȚI (centr.)           
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 PCA GALAȚI           

 PT GALAȚI           

 PT BRĂILA           

 PT VRANCEA           

8 PCA TIMIȘOARA 
(centr.) 

          

 PCA TIMIȘOARA           

 PT TIMIȘ           

 PT ARAD           

 PT CARAȘ SEVERIN           

9 PCA ALBA IULIA 
(centr.) 

          

 PCA ALBA IULIA           

 PT ALBA           

 PT HUNEDOARA           

 PT SIBIU           

10 PCA BACĂU (centr.)           

 PCA BACĂU           

 PT BACĂU           

 PT NEAMȚ           

11 PCA PITEȘTI (centr.)           

 PCA PITEȘTI           

 PT ARGEȘ           

 PT VÂLCEA           

12 PCA SUCEAVA 
(centr.) 

          

 PCA SUCEAVA           

 PT SUCEAVA           

 PT BOTOȘANI           
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13 PCA ORADEA 
(centr.) 

          

 PCA ORADEA           

 PT BIHOR           

 PT SATU MARE           

14 PCA BRAȘOV 
(centr.) 

          

 PCA BRAȘOV           

 PT BRAȘOV           

 PT COVASNA           

 PT BRAȘOV 
MINORI 

          

15 PCA TARGU-MUREȘ 
(centr.) 

          

 PCA TARGU-MUREȘ           

 PT MUREȘ           

 PT HARGHITA           

PÎCCJ           

PARCHETELE MILITARE           

DNA           

DIICOT            

MINISTERUL PUBLIC           
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 Anexa 7 - Date statistice privind numărul cauzelor soluționate, 
al trimiterilor în judecată și ponderea acestora în cauzele 
soluționate pe unități de parchet și pe total Minister Public 
pentru infracțiunile de corupție în anul N 

Descriere: 

Date statistice privind numărul cauzelor soluționate, al trimiterilor în judecată și ponderea acestora în cauzele 
soluționate pe unități de parchet și pe total Minister Public pentru infracțiunile de corupție în anul N 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• Anul 

Mod ordonare: 

 

Cap de tabel: 

NR. 
CRT. 

UNITATEA DE PARCHET NUMĂR CAUZE 
SOLUȚIONATE,  

DIN CARE: 

PRIN TRIMITERE 
 ÎN JUDECATĂ 

PONDERE TRIMITERI 
 ÎN JUDECATĂ  

ÎN NUMĂRUL CAUZELOR 
SOLUȚIONATE (%) 

1 PCA ALBA IULIA  centr.    

PCA ALBA IULIA act. pr.    

PT ALBA  centr.    

PT HUNEDOARA  centr.    

PT SIBIU  centr.    

2 PCA PITESTI  centr.    

PCA PITEȘTI act. pr.    

PT ARGEȘ  centr.    

PT VÂLCEA  centr.    

3 PCA BACĂU  centr.    

PCA BACĂU act. pr.    

PT BACĂU  centr.    

PT NEAMȚ  centr.    

4 PCA ORADEA  centr.    

PCA ORADEA act. pr.    

PT BIHOR  centr.    

PT SATU MARE  centr.    

5 PCA SUCEAVA  centr.    

PCA SUCEAVA act. pr.    

PT SUCEAVA  centr.    

PT BOTOȘANI  centr.    
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6 PCA BRAȘOV  centr.    

PCA BRAȘOV act. pr.    

PT BRAȘOV  centr.    

PT COVASNA  centr.    

PT BRAȘOV MINORI  centr.    

7 PCA BUCUREȘTI  centr.    

PCA BUCUREȘTI act. pr.    

PT BUCUREȘTI  centr.    

PT ILFOV  centr.    

PT CĂLĂRAȘI  centr.    

PT GIURGIU  centr.    

PT IALOMIȚA  centr.    

PT TELEORMAN  centr.    

8 PCA CLUJ  centr.    

PCA CLUJ act. pr.    

PT CLUJ  centr.    

PT BISTRIȚA NĂSĂUD  centr.    

PT MARAMUREȘ  centr.    

PT SĂLAJ  centr.    

9 PCA CONSTANȚA  centr.    

PCA CONSTANȚA act. pr.    

PT CONSTANȚA  centr.    

PT TULCEA  centr.    

10 PCA CRAIOVA  centr.    

PCA CRAIOVA act. pr.    

PT DOLJ  centr.    

PT GORJ  centr.    

PT MEHEDINȚI  centr.    

PT OLT  centr.    

11 PCA GALAȚI  centr.    

PCA GALAȚI act. pr.    

PT GALAȚI  centr.    

PT BRĂILA  centr.    

PT VRANCEA  centr.    

12 PCA IAȘI  centr.    

PCA IAȘI act. pr.    

PT IAȘI  centr.    

PT VASLUI  centr.    

13 PCA TÂRGU-MUREȘ  centr.    

PCA TÂRGU-MUREȘ act. pr.    

PT MUREȘ  centr.    

PT HARGHITA  centr.    

14 PCA PLOIEȘTI  centr.    
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PCA PLOIEȘTI act. pr.    

PT PRAHOVA  centr.    

PT BUZĂU  centr.    

PT DÂMBOVIȚA  centr.    

15 PCA TIMIȘOARA  centr.    

PCA TIMIȘOARA act. pr.    

PT TIMIȘ  centr.    

PT ARAD  centr.    

PT CARAȘ SEVERIN  centr.    

SECȚII/ 
DIRECȚII 

PÎCCJ  centr.    

Parchetele Militare  centr.    

DNA  centr.    

DIICOT  centr.    

MINISTERUL PUBLIC    
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 Anexa 8 - Situația inculpaților achitați definitiv, indiferent de 
perioada trimiterii în judecată 

Descriere: 

Situația inculpaților achitați definitiv, indiferent de perioada trimiterii în judecată 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• Perioada (de la – până la) exprimată în ani 

Mod ordonare: 

• După An – crescător/ descrescător 

Cap de tabel: 

 

UNITATEA DE PARCHET 
DIRECȚIA/SECȚIA 

(activitate centralizată) 

NUMĂR INCULPAȚI 
ACHITAȚI DEFINITIV, 

 DIN CARE: 

NUMĂR INCULPAȚI 
MINORI  

ACHITAȚI DEFINITIV 

NRUMĂR INCULPAȚI 
ARESTAȚI PREVENTIV  
ACHITAȚI DEFINITIV 

DNA    

PCA BUCUREȘTI    

PCA BACĂU    

DIICOT    

PCA CLUJ    

PCA PITEȘTI    

PCA BRAȘOV    

PCA CONSTANȚA    

PCA PLOIEȘTI    

PCA TIMIȘOARA    

PCA ALBA IULIA    

PCA SUCEAVA    

PCA ORADEA    

PCA IAȘI    

PCA TÂRGU-MUREȘ    

PCA CRAIOVA    

PCA GALAȚI    

PÎCCJ    

PARCHETELE MILITARE    

MINISTERUL PUBLIC    
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 Anexa 9 - Date statistice privind participarea procurorului în 
ședințele de judecată în cauzele penale 

 

Descriere: 

Date statistice privind participarea procurorului în ședințele de judecată în cauzele penale 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• Perioada (de la – până la) exprimată în ani 

Mod ordonare: 

• După An – crescător/ descrescător 

Cap de tabel: 

 

UNITATEA DE PARCHET (activitate 
centralizată) 

NUMĂR DE PARTICIPĂRI 
ÎN ȘEDINȚE DE 

JUDECATĂ,  DIN CARE: 

NUMĂR DE 
PARTICIPĂRI ÎN 

CAUZELE JUDECATE 
 

NUMĂR DE HOTĂRÂRI 
JUDECĂTOREȘTI  VERIFICATE 

ÎN VEDEREA EXERCITĂRII 
CĂILOR  DE ATAC 

PCA ALBA IULIA    

PCA PITEȘTI    

PCA BACĂU    

PCA ORADEA    

PCA SUCEAVA    

PCA BRAȘOV    

PCA BUCUREȘTI    

PCA CLUJ    

PCA CONSTANȚA    

PCA CRAIOVA    

PCA GALAȚI    

PCA IAȘI    

PCA TÂRGU-MUREȘ    

PCA PLOIEȘTI    

PCA TIMIȘOARA    

PÎCCJ    

PARCHETELE MILITARE    

DNA     

DIICOT     

MINISTERUL PUBLIC    
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  Anexa 10 - Date statistice privind procentul de admitere a 
căilor de atac exercitate în cauzele penale 

Descriere: 

Date statistice privind procentul de admitere a căilor de atac exercitate în cauzele penale 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• Perioada (de la – până la) exprimată în ani 

Mod ordonare: 

• După An – crescător/ descrescător 

Cap de tabel: 

 

UNITATEA DE PARCHET  
(activitate centralizată) 

TOTAL 
CĂI DE ATAC 

SOLUȚIONATE  
DE INSTANȚE 

TOTAL 
CĂI DE ATAC 

ADMISE 

PROCENT DE 
ADMISIBILITATE  

(din cele soluționate 
fără retrase) 

PCA ALBA IULIA    

PCA PITEȘTI    

PCA BACĂU    

PCA ORADEA    

PCA SUCEAVA    

PCA BRAȘOV    

PCA BUCUREȘTI    

PCA CLUJ    

PCA CONSTANȚA    

PCA CRAIOVA    

PCA GALAȚI    

PCA IAȘI    

PCA TÂRGU-MUREȘ    

PCA PLOIEȘTI    

PCA TIMIȘOARA    

PÎCCJ    

PARCHETELE MILITARE    

DNA     

DIICOT     

MINISTERUL PUBLIC    
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 Anexa 11 - Date statistice privind participarea procurorului în 
ședințe de judecată în cauzele civile 

Descriere: 

Date statistice privind participarea procurorului în ședințe de judecată în cauzele civile. 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• Perioada (de la – până la) exprimată în ani 

Mod ordonare: 

• După An – crescător/ descrescător 

Cap de tabel: 

 

  UNITATEA DE PARCHET 
(activitate centralizată) 

NUMĂR DE PARTICIPĂRI  
ÎN ȘEDINȚE DE JUDECATĂ,  

DIN CARE: 

NUMĂR DE PARTICIPĂRI 
ÎN CAUZELE JUDECATE 

 

NUMĂR DE HOTĂRÂRI 
JUDECĂTOREȘTI  VERIFICATE ÎN  

VEDEREA EXERCITĂRII  
CĂILOR  DE ATAC 

PCA ALBA IULIA    

PCA PITEȘTI    

PCA BACĂU    

PCA ORADEA    

PCA SUCEAVA    

PCA BRAȘOV    

PCA BUCUREȘTI    

PCA CLUJ    

PCA CONSTANȚA    

PCA CRAIOVA    

PCA GALAȚI    

PCA IAȘI    

PCA TÂRGU-MUREȘ    

PCA PLOIEȘTI    

PCA TIMIȘOARA    

PÎCCJ    

PARCHETELE MILITARE    

DNA     

DIICOT     

 MINISTERUL PUBLIC    
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 Anexa 12 - Date statistice privind procentul de admitere a căilor 
de atac exercitate în cauzele civile 

Descriere: 

Date statistice privind procentul de admitere a căilor de atac exercitate în cauzele civile 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• Perioada (de la – până la) exprimată în ani 

Mod ordonare: 

• După An – crescător/ descrescător 

Cap de tabel: 

 

UNITATEA DE PARCHET 
(activitate centralizată) 

TOTAL 
CĂI DE ATAC SOLUȚIONATE  

DE INSTANȚE 

TOTAL 
CĂI DE ATAC ADMISE 

PROCENT DE ADMISIBILITATE 
 (din cele soluționate 

  fără retrase) 

PCA ALBA IULIA    

PCA PITEȘTI    

PCA BACĂU    

PCA ORADEA    

PCA SUCEAVA    

PCA BRAȘOV    

PCA BUCUREȘTI    

PCA CLUJ    

PCA CONSTANȚA    

PCA CRAIOVA    

PCA GALAȚI    

PCA IAȘI    

PCA TÂRGU-MUREȘ    

PCA PLOIEȘTI    

PCA TIMIȘOARA    

PÎCCJ    

PARCHETELE MILITARE    

DNA     

DIICOT     

MINISTERUL PUBLIC    
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 Indicatori statistici și reprezentări grafice ale acestora 

Pe lângă indicatorii statistici definiți și prezentați în anexele raportului de activitate, se vor putea defini o serie 
de indicatori suplimentari, precum cei prezentați în cadrul Raportului de activitate 
(https://www.mpublic.ro/sites/default/files/PDF/raport_activitate_2019.pdf ), în capitole precum: 

• Capitolul II Capacitatea administrativă și operațională – B. Sinteza datelor statistice privind starea 
infracțională 

• Capitolul III Activitatea de urmărire penală și de supraveghere a cercetărilor penale desfășurată de 
parchetele din cadrul Ministerului Public 

• Capitolul IV Activitatea de urmărire penală desfășurată de Direcția Națională Anticorupție (DNA), 
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) și Secția pentru 
investigarea infracțiunilor din justiție (SIIJ) 

• Capitolul V Activitatea judiciară 

• Capitolul VI Activitatea de îndrumare și control 

• Capitolul VII   Cooperarea și asistența judiciară internațională. 

 

Pe lângă calcularea acestor indicatori, se va realiza prezentarea acestora grafică, în mod special astfel: 

• Reprezentarea grafică pe serii de timp pentru unul sau mai mulți indicatori. Exemple: 
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• Reprezentarea grafică pe criterii teritoriale ale unor indicatori statistici. 
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2.5 Registre 

 Urmărire penală 

2.5.1.1 (R-4) Registrul penal 

Descriere: 

Registrul va conține evidența activității de urmărire penală și de supraveghere a acesteia. 

Filtre:  

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului; 

• Registru; 
o Număr dosar; 
o Perioada înregistrării (de la – până la); 
o Procuror desemnat; 
o Persoana care sesizează; 
o Număr sesizare; 
o Perioada sesizării (de la – până la); 
o Perioada săvârșirii faptei (de la – până la); 
o Nume făptuitor/ suspectul/ inculpat; 
o Nume persoana vătămată; 
o Nume parte civilă; 
o Nume parte responsabilă civilmente; 
o Prejudiciu sesizat (interval); 
o Organ întâi sesizat; 
o Perioada sesizării organului (de la – până la); 
o Perioada începerii urmăririi penale (de la – până la); 
o Perioada punerii în mișcare a acțiunii penale (de la – până la); 
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o Măsuri preventive dispuse; 
o Măsuri asiguratorii dispuse; 
o Tip dosar (urmărire penală proprie/ supraveghere); 
o Propunerea organelor de cercetare privind soluția (trimiterea/ netrimiterea în judecată); 
o Tipul soluției; 
o Perioada soluționării (de la - până la); 
o Expediat către; 
o Perioada de expediere (de la - până la). 

Mod ordonare: 

Cap de tabel: 

NUMĂRUL 

dosarului și data 

înregistrării 

Procurorul 
delegat 

Persoana care 

sesizează, 

numărul și 

data sesizării 

Obiectul și data săvârșirii faptei NUMELE și PRENUMELE 
FĂPTUITORULUI / 

SUSPECTULUI / 
INCULPATULUI 
Data nașterii 

Persoana vătămată 

(sexul și relația victimei 

cu autorul - părinte, 

frate, soră etc.); Parte 

civilă; parte 

responsabilă civilmente 

PREJUDICIUL 
sesizat 

Organul 

întâi 

sesizat și 

data 

sesizării 

acestuia 

Data 

începerii 

urmăririi 

penale (în 

cauză și față 

de 

persoană) 

Data 

punerii în 

mișcare a 

acțiunii 

penale 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Continuare cap de tabel: 

Măsuri preventive 

dispuse 

MĂSURI 

asigurătorii 

dispuse 

Activitatea de urmărire 

penală proprie sau de 

supraveghere (participare la 

cercetări - dispoziții date de 

procuror - infirmări de acte 

sau măsuri de urmărire penală 

- restituiri la organele de 

cercetare) 

Propunerile 

organelor de 

cercetare privind 

soluția: trimiterea 

în judecată / 

netrimiterea în 

judecată 

DATA și SOLUȚIA DISPUSĂ ÎN CAUZĂ: 

-RECHIZITORIU / SESIZAREA INSTANȚEI 

PRIN ACORD DE RECUNOAȘTERE A 

VINOVĂȚIEI. ÎNCADRAREA JURIDICĂ. 

PREJUDICIUL REȚINUT.  

-Netrimiterea în judecată. Temeiul 

juridic 

Alte soluții / 

măsuri 

dispuse în 

cauză 

Infirmări / 

redeschideri 

CORESPONDENȚĂ:  

-OBIECTUL 

CORESPONDENȚEI  

- Data / cui s-a expediat 

11 12 13 14 15 16 17 18 
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2.5.1.2 (R–9) Registrul de plângeri împotriva soluțiilor procurorului 

Descriere:  

Registrul de evidență a plângerilor formulate împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală, precum și împotriva soluțiilor procurorului 

 

Filtre:  

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului; 

• Registru; 
o Număr înregistrare; 
o Perioada înregistrării (de la – până la); 
o Număr dosar; 
o Nume petent; 
o Calitate petent; 
o Obiectul plângerii; 
o Procuror desemnat; 
o Perioada soluției (de la - până la); 
o Soluția dispusă. 

Mod ordonare: 

 

Cap de tabel: 

Numărul și 
data 

înregistrării 

Numărul 
dosarului 

Numele și prenumele petentului și 
calitatea acestuia 

Obiectul plângerii 

Procurorul căruia 
i-a fost repartizată 

plângerea 

Data și soluția  
dispusă 

Observații 

0 1 2 3 4 5 6 
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2.5.1.3 (R-12) Amenzi, cheltuieli judiciare, obligații 

 

Descriere:  

Registrul de evidență și punere în executare a obligațiilor dispuse în cazul renunțării la urmărirea penală și a cheltuielilor judiciare 

 

Filtre:  

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului; 

• Registru; 
o Număr dosar; 
o Nume suspect / inculpat; 
o Soluția dispusă; 
o Perioada dispunerii soluției (de la - până la); 
o Obligații în sarcina suspectului / inculpatului; 
o Termen de îndeplinire a obligațiilor; 
o Perioada de confirmare a îndeplinirii obligațiilor; 
o Cuantum cheltuieli judiciare; 
o Perioada revocării soluției de renunțare la urmărirea penală (de la - până la); 
o Actul de revocare a soluției de renunțare la urmărirea penală; 
o Perioada soluției dispuse după revocare (de la - până la); 
o Soluția dispusă după revocare. 

Mod ordonare: 
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Cap de tabel: 

Nr. 
crt. 

Nr. 
dosarului Numele și  

Prenumele 

suspectului 

inculpatului 

Data și  
soluția Obligațiile stabilite 

în sarcina 

suspectului/ 

inculpatului 

Termenul de 

îndeplinire a 

obligațiilor 

Data și  

semnătura 

procurorului 

care a 

confirmat 

îndeplinirea 

 obligațiilor 

Cuantumul cheltuielilor judiciare; date 

privind punerea în executare 

Data și  

actul prin 

care a fost 

revocată  

soluția de 

 renunțare 

la 

urmărirea 

penală 

Data și  

soluția  

dispusă 

după 

revocare 

Observații 

Data și 

 unitatea 

căreia i s-a 

transmis 

debitul 

Data 
revenirii 

Data 

confirmării 

primirii 

debitului ori 

achitării 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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2.5.1.4 (R-15) Registrul de intrare - ieșire a corespondenței 

Descriere:  

Registru corespondență 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului; 

• Registru; 
o Număr înregistrare în nomenclator; 
o Perioada înregistrării (de la - până la); 
o Număr document; 
o Perioadă emitere document (de la  - până la); 
o Emitent; 
o Compartiment/procuror repartizat; 
o Mod soluționare; 
o Perioada expedierii (de la - până la); 
o Destinatar. 

Mod ordonare: 

Cap de tabel: 

NUMĂRUL DE 

înregistrare și 

indicativul din 

nomenclator 

DATA 

înregistrării 

(ziua, luna, 

anul) 

Numărul și data 

documentului 

Emitentul Conținutul pe scurt al 

documentului 

Compartimentul ori 

procurorul căruia i   

s-a repartizat 

lucrarea 

Modul de 

soluționare 

DATA 

expedierii 

(ziua, luna, 

anul) 

Destinatarul Observații 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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(R-30) Opis alfabetic pentru identificarea dosarelor 

Descriere:  

Registrul pentru identificarea dosarelor/lucrărilor 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului; 

• Registru; 
o Perioadă înregistrare (de la - până la); 
o Nume părți / persoane care sesizează; 
o Domiciliu părți; 
o Număr dosar/lucrare. 

Mod ordonare: 

 

Cap de tabel: 

NR. 
Crt. 

DATA 
Înregistrării Numele și prenumele părților persoanelor care 

sesizează sau la care se referă și domiciliul acestora 

Numărul 

dosarului/ lucrării 

Observații 

1 2 3 4 5 
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2.5.1.5 (R–34)  Registrul de evidență a cererilor, reclamațiilor, sesizărilor, plângerilor și memoriilor adresate 
parchetului 

Descriere:  

Registrul de evidență a cererilor, reclamațiilor, sesizărilor, plângerilor și memoriilor adresate parchetului 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului; 

• Registru; 
o Număr înregistrare; 
o Perioada înregistrării (de la - până la); 
o De la cine vine lucrarea; 
o Număr lucrare; 
o Perioadă lucrare (de la - până la); 
o Obiectul lucrării; 
o Simbol arhivistic; 
o Număr dosar; 
o Unitatea căreia aparține dosarul; 
o Perioada când a fost trimisă lucrarea (de la - până la); 
o Organul la care a fost trimisă lucrarea; 
o Termen de executare; 
o Perioada soluției (de la - până la); 
o Mod de soluționare; 
o Perioada comunicării către petiționar. 

Mod ordonare: 
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Cap de tabel: 

Numărul și 
data 

înregistrării 

De la cine vine 
lucrarea  

Numărul și data 

Obiectul lucrării  
Simbolul statistic 

Simbolul 

arhivistic 

Numărul 
dosarului și 

unitatea 
căreia îi 
aparține 

Data și organul 
competent la care 

a fost trimisă 
lucrarea pentru 
soluționare sau 

procurorul căruia i 
s-a repartizat 

lucrarea și 
termenul de 

executare 

Data soluției și 
modul de 

soluționare 

Corespondență diversă Data 
comunicării 

către 
petiționar 

Observații 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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2.5.1.6 Opis alfabetic general pentru identificarea dosarelor și lucrărilor  

Descriere: 

Opis identificare dosare și lucrări 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului; 

• Registru: 
o Perioada înregistrării (de la - până la); 
o Numele și prenumele părților persoanelor care sesizează sau la care se referă; 
o Tipul părților persoanelor care sesizează sau la care se referă; 
o Numărul lucrării. 

Mod ordonare: 

 

Cap de tabel: 

Nr. 
Crt. 

Data înregistrării Numele și prenumele părților persoanelor care 
sesizează sau la care se referă 

Tipul părților persoanelor care sesizează 
sau la care se referă 

Numărul lucrării Observații 
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2.5.1.7 (R-34) Registru opis alfabetic pentru identificarea lucrărilor 

Descriere:  

Opis identificare lucrări 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului; 

• Registru: 
o Perioada înregistrării (de la - până la); 
o Numele și prenumele părților persoanelor care sesizează sau la care se referă; 
o Numărul lucrării. 

Mod ordonare: 

 

Cap de tabel: 

Nr. 
crt. 

Data înregistrării Numele și prenumele părților persoanelor care 
sesizează sau la care se referă 

Numărul lucrării Observații 
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2.5.1.8 (C-2) Condică de evidență a cauzelor cu autori necunoscuți 

Descriere:  

Condica de evidență a cauzelor cu autori neidentificați 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului; 

• Condică: 
o Număr înregistrare dosar la parchet / poliție; 
o Încadrarea juridică; 
o Numele și prenumele victimei; 
o Perioada săvârșirii faptei (de la - până la); 
o Perioada descoperirii faptei (de la - până la); 
o Perioada luării în evidență (de la - până la); 
o Organul de urmărire penală; 
o Perioada identificării autorului (de la - până la); 
o Soluția dispusă în cauză; 
o Perioada dispunerii soluției (de la - până la); 
o Numele și prenumele făptuitorului / suspectului / inculpatului; 
o Încadrarea juridică; 
o Perioada comunicării soluției (de la - până la). 

Mod ordonare: 

Cap de tabel: 

NR. 
crt. 

NUMĂRUL 

DOSARULUI LA 

Parchet / 

poliție 

ÎNCADRAR
EA 

juridică 

Numele și 

prenumele 

victimei 

DATA 

săvârșirii 

faptei 

DATA 

descoperirii 

faptei 

Data luării în 

evidență organul 

de urmărire penală 

care lucrează în 

dosar 

DATA 

identificării 

autorului 

DATA și SOLUȚIA DISPUSĂ ÎN 

CAUZĂ  

Numele și prenumele 

făptuitorului/suspectului/ 

inculpatului și încadrarea juridică 

DATA 

comunicării 

soluției 

Observații 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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2.5.1.9 (C-1) Condică de evidență a dosarelor la procurori 

Descriere:  

Evidența dosarelor la procurori 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului; 

• Condică: 
o Număr dosar; 
o Perioada înregistrării; 
o Numele și prenumele făptuitorului / suspectului / inculpatului; 
o Fapta – descriere succintă; 
o Perioada începerii urmăririi penale (de la - până la); 
o Încadrarea juridică; 
o Perioada punerii în mișcare a acțiunii penale (de la - până la); 
o Măsuri în legătură cu soluționarea dosarului; 
o Soluția dispusă în cauză; 
o Perioada dispunerii soluției (de la - până la); 
o Perioada predării la grefă (de la - până la). 

 

Mod ordonare: 
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Cap de tabel: 

Nr. 
Crt. 

Numărul 

dosarului și data 

înregistrării 

Data primirii 

dosarului și 

termenul de 

soluționare 

Numele și prenumele 

făptuitorului/ suspectului/ 

inculpatului 

Descrierea succintă a 
faptei 

Data începerii urmăririi 

penale (în cauză și față 

de persoană) și 

încadrarea juridică. 

 data punerii în mișcare 

a acțiunii penale 

Măsuri în legatură 

cu soluționarea  

dosarului 

Data și 

soluția 

dispusă în 

cauză 

Data predării la 

grefă și 

semnătura de 

primire 

Observații 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 /    UP Cauza: Proc. desemnat: /   
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2.5.1.10 (RA) Registru audiențe 

Descriere:  

Proces verbal de predare - primire încheiat  

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului; 

• Registru; 
o Număr înregistrare; 
o Perioada audienței (de la - până la); 
o Numele și prenumele solicitantului audienței; 
o Numele și prenumele celui care acorda audiența; 
o Funcția celui care acordă audiența; 

 

Mod ordonare: 

 

Cap de tabel: 

NUMĂR 

înregistrare 

DATA 
audienței 

Numele și prenumele 

solicitantului audienței și 

domiciliul 

Numele prenumele și 

funcția celui ce acordă 

audiența 

Obiectul audienței Măsuri privind audiența Observații 

1 2 3 4 5 6 7 
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2.5.1.11 (R-34) Registrul opis alfabetic pentru identificarea plângerilor 

Descriere:  

Registrul pentru identificarea plângerilor 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului; 

• Registru; 
o Perioada înregistrării (de la - până la); 
o Numele și prenumele părților care sesizează/la care se referă; 
o Numărul dosarului/lucrării. 

Mod ordonare: 

 

Cap de tabel: 

NR. 

Crt. 

Data 

ÎNREGISTRĂRII 
Numele șl prenumele părților persoanelor care 

sesizează sau la care se referă șl domiciliul 

acestora 

Numărul dosarului/ lucrării Observații 

1 2 3 4 5 
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2.5.1.12 (C-3) Proces verbal predare dosare la procuror 

Descriere:  

Proces verbal de predare - primire încheiat astăzi: 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului; 

• Registru; 
o Dosar; 
o Instituția care propune soluția; 
o Soluție propusă; 
o Perioada soluției propuse (de la - până la); 
o SUP / UPP. 

 

Mod ordonare: 

 

Cap de tabel: 

NR. 
CRT. 

DOSAR INSTITUȚIA CARE PROPUNE 
SOLUȚIA 

SOLUȚIE PROPUSĂ DATA SOLUȚIEI PROPUSE 

(ZIUA, LUNA, ANUL) 

SUP / UPP 

1 2 3 4 5 6 
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2.5.1.13 (R-38) Inventar lucrări IP 

Descriere:  

Inventar lucrări 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului; 

• Registru; 
o Cota veche / număr lucrare; 
o Date; 

 

Mod ordonare: 

Cap de tabel: 
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2.5.1.14 (R-9) Inventar plângeri soluții 

Descriere:  

Inventar plângeri soluții 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului; 

• Registru; 
o Cota veche / număr lucrare; 
o Date; 

 

Mod ordonare: 

 

Cap de tabel: 
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2.5.1.15 (R-38) Registru pentru înregistrarea cererilor și răspunsurilor 
privind accesul la informațiile de interes public 

Descriere:  

Registru înregistrare cereri și răspunsuri privind accesul la informații de interes public 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului; 

• Registru; 
o Număr cerere; 
o Perioada cererii (de la - până la); 
o Nume ș prenume solicitant; 
o Numărul răspunsului; 
o Perioada răspunsului ( de la - pâna la). 

 

Mod ordonare: 

 

Cap de tabel: 

Numărul și data 
cererii 

Numele și prenumele 
solicitantului 

Informații solicitate Răspunsul Numărul și 
data 

răspunsului 
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2.5.1.16 (R-34) Inventar plângeri 

Descriere:  

Inventar plângeri 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului; 

• Registru; 
o Cota veche / număr lucrare; 
o Date; 

 

Mod ordonare: 

 

Cap de tabel: 
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2.5.1.17 Inventar dosare penale 

Descriere:  

Inventar dosare penale 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului; 

• Registru; 
o Cota veche / număr lucrare; 
o Date extreme; 

 

Mod ordonare: 

 

Cap de tabel: 
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2.5.1.18 Inventar dosare penale sau lucrări care ating termenul de păstrare 

Descriere:  

Inventarul dosarelor penale sau lucrărilor care ating termenul de păstrare și sunt sau urmează să fie propuse 
pentru distrugere. 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului; 

• Afișare lucrări/ dosare/ ambele 

• Indicativ de cartare 

• Perioada în care se atinge termenul de păstrare (de la - până la); 

• Perioada în care au fost arhivate la - până la); 

• Propuse pentru distrugere (Da/ Nu) 

 

Mod ordonare: 

• După numărul de dosar/ lucrare – crescător/ descrescător; 

• După indicativul de cartare – crescător/ descrecător 

• După termenul de păstrare – crescător/ descrescător 

Cap de tabel: 
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2.6 Rapoarte ad-hoc 

Sistemul va pune la dispoziție utilizatorului final o funcționalitate care să ii permită construirea și salvarea (în 
scopul reutilizării) a unor rapoarte de complexitate medie, pe baza unor entități predefinite. 

Elementele de construcție ale unui raport ad-hoc sunt: 

• Entitatea vizată: 
o Dosare penale 
o Documente din dosare penale 
o Părți din dosare penale 
o Lucrări judiciare 
o Lucrări judiciare – soluții pronunțate de instanță 
o Lucrări judiciare – părți 
o Lucrări de rezolvare a petițiilor 
o Lucrări generale 
o Lucrări de asistentă judiciară internațională 
o Lucrări orientat pe registru 
o Audiențe 
o Documente în lucrări 

• Numele raportului 

• Nivelul de detaliere (ex. lista dosarelor care corespund criteriilor/ numărul dosarelor care corespund 
criteriilor) 

• Opțiuni privind căutarea în arhivă (fără documente din arhivă/ cu documente din arhivă/ numai 
documente din arhivă) 

• Criterii de filtrare 

• Criterii de grupare 

• Coloane afișate pentru detalii 

 

Utilizatorul are posibilitatea să acceseze entitatea pe baza căreia dorește să construiască raportul și să 
completeze detaliile specifice acestuia: nume raport, nivel de detaliere, căutarea în arhivă, filtrele, grupările și 
coloanele raportului. După construirea acestuia, va avea opțiunea să salveze raportul respectiv și să îl genereze 
ori de câte ori este necesar. 

Raportul salvat este vizibil implicit numai utilizatorului care l-a creat. Pentru a fi vizibil și altor utilizatori, 
utilizatorul va realiza un pas suplimentar prin care selectează publicarea acestuia și nivelul la care acesta va fi 
accesibil: 

• Pentru o listă nominală de utilizatori; 

• Pentru toți utilizatorii care fac parte din aceeași structură de parchet cu creatorul; 

• Pentru toți utilizatorii care fac parte din aceeași structură de parchet cu creatorul sau din structuri 
subordonate ierarhic. 

Pentru fiecare din entitățile vizate, elementele precum nivelul de detaliere, criteriile de filtrare, criteriile de 
grupare și coloanele disponibile vor fi predefinite.  
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 Rapoarte ad-hoc referitoare la dosare penale  

Elemente predefinite: 

• Niveluri de detaliere disponibile pentru afișare pentru dosarele care corespund criteriilor: 
o lista dosarelor  
o numărul dosarelor 

• Criterii de filtrare 
o Număr dosar 
o Numar unic dosar 
o Perioadă deschidere dosar (de la data/ la data) 
o Structura de parchet 
o Mod de sesizare 
o Stare caz la transfer 
o Perioada de transfer (de la data/ la data) 
o Tip urmărire penală: 

▪ Urmărire penală proprie 
▪ Supraveghere poliție 

o Perioada aferentă tipului de urmărire penală (de la data/ la data) 
o Status dosar: 

▪ În lucru 
▪ Soluționat 

o Stadiu anchetă 
▪ Urmărire penală IN REM 
▪ Urmărire penală IN PERSONAM 
▪ Acțiune penală pusă în mișcare 

o Perioada aferentă stadiului de anchetă (de la data/ la data) 
o Procuror desemnat 
o Tip soluție parchet 
o Tip soluție instanță 
o Infracțiune/ Încadrare juridică 

▪ Monițiune dacă numai pentru fapta cea  mai importantă din dosar. 
o Dosar cu autori necunoscuți/ cu autori cunoscuți/ ambele categorii 
o Nume parte 
o Făptuitori: 

▪ Mod participare la infracțiune 
▪ Nivel studii 
▪ Vârsta (de la / până la) 
- La data săvârșirii faptei 
- La data sesizării 
- La data trimiterii în judecată 
▪ Sex 
▪ Ocupație 
▪ Antecedente 
▪ Calitatea persoanei 
- la data săvârșirii faptei 
- dobândită în cursul cercetărilor 
- La data trimiterii în judecată 
▪ Sector activitate 
▪ Cetățenie 
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▪ Stare civilă 
▪ Mediu de proveniență Urban/ Rural 
▪ Trimis în judecată în stare de arest (Da/ Nu) 
▪ Concurs de infracțiuni (Da/ Nu) 

o Documente conținute: 
▪ Tip document 
▪ Număr document 
▪ Număr document la sursă 
▪ Dată document la sursă ( de la data/ la data) 
▪ Sursa documentului 
▪ Număr registru 
▪ Perioadă înregistrare document (de la data/ la data) 

o Instituția prim sesizată 
o Organul prim sesizat 
o Perioada înregistrării primei sesizări (de la data la data) 
o Situația pe scurt – text conținut 
o Cuvinte cheie 

• Criterii de grupare: 
o Procuror 
o Luna înregistrării dosarului 
o Anul înregistrării dosarului 
o Luna soluționării dosarului 
o Anul soluționării dosarului 
o Structura de parchet 
o Soluția finală 
o Organ de cercetare prim sesizat 
o Stadiul anchetei 
o Fapta cea mai importantă 

• Coloane disponibile: 
o Număr dosar 
o Număr unic dosar 
o Soluție finală 
o Data înregistrării dosarului 
o Situația de fapt pe scurt a dosarului 
o Data soluționării 
o Făptuitori 
o Părți vătămate 
o Istoric măsuri preventive/ condamnări 
o Procurori desemnați 
o Indicații 
o Fapte în dosar 
o Data săvârșirii faptei 
o Calitatea persoanei la momentul comiterii faptei 
o Ocupație 
o Sector de activitate 
o Procurori la data finalizării 
o Data începerii urmăririi penale 
o Durata soluționării 
o Instituția prim sesizată 
o Organul de cercetare prim sesizat 
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o Sesizare făcută de 
o Instituția la care se află dosarul 
o Dosare asociate 
o Prejudicii 
o Măsuri asiguratorii 
o Activitate din economie 
o Propunerile organelor de cercetare 
o Mod de sesizare 
o Data continuării urmăririi penale 
o Termen de soluționare dosar 
o Data desemnării procurorilor 
o Data sesizării primului organ de cercetare 
o Data punerii în mișcare a acțiunii penale 
o Soluția la instanță 

 Rapoarte ad-hoc referitoare la documente din dosare penale  

Elemente predefinite: 

• Niveluri de detaliere disponibile pentru afișare pentru documente din dosarele penale care 
corespund criteriilor: 

o lista documentelor  
o numărul documentelor 

• Criterii de filtrare 
o Privind dosarul: 

▪ Număr dosar 
▪ Numar unic dosar 
▪ Perioadă deschidere dosar (de la data/ la data) 
▪ Structura de parchet 
▪ Tip urmărire penală: 
- Urmărire penală proprie 
- Supraveghere poliție 
▪ Perioada aferentă tipului de urmărire penală (de la data/ la data) 
▪ Status dosar: 
- În lucru 
- Soluționat 
▪ Stadiu anchetă 

▪ Urmărire penală IN REM 
- Urmărire penală IN PERSONAM 
- Acțiune penală pusă în mișcare 
- Privind documentul: 

o Privind documentul: 
▪ Tip document 
▪ Număr document 
▪ Perioadă înregistrare document (de la data/ la data) 
▪ Număr document la sursă 
▪ Sursă document primit 
▪ Structură de parchet document emis 
▪ Documentul a generat dosarul (da/ nu) 
▪ Text conținut 
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• Criterii de grupare: 
o Tip document 
o Număr dosar 
o Structura de parchet 
o Sursă document 

• Coloane disponibile: 
o Tip document 
o Număr document 
o Data document 
o Emitent 
o Destinatar 
o Număr dosar 
o Număr unic dosar 
o Descriere pe scurt 
o Vize 
o Procurori desemnați 
o Data desemnării procurorilor 

 Rapoarte ad-hoc referitoare la părțile din dosare penale  

Elemente predefinite: 

• Niveluri de detaliere disponibile pentru afișare pentru părțile din dosarele penale care corespund 
criteriilor: 

o lista părților  
o numărul părților 

• Criterii de filtrare: 
o Privind dosarul: 

▪ Număr dosar 
▪ Numar unic dosar 
▪ Perioadă deschidere dosar (de la data/ la data) 
▪ Structura de parchet 
▪ Tip urmărire penală: 
- Urmărire penală proprie 
- Supraveghere poliție 
▪ Perioada aferentă tipului de urmărire penală (de la data/ la data) 
▪ Status dosar: 
- În lucru 
- Soluționat 
▪ Stadiu anchetă 

▪ Urmărire penală IN REM 
- Urmărire penală IN PERSONAM 
- Acțiune penală pusă în mișcare 
- Privind documentul: 
▪ Soluție 

o Informații despre făptuitori/ suspecți/ inculpați: 
▪ Calitate parte 
▪ Calitatea persoanei 
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- la data săvârșirii faptei 
- dobândită în cursul cercetărilor 
- La data trimiterii în judecată 
▪ Sector activitate 
▪ Persoană fizică/ persoană juridică 
▪ Nivel studii 
▪ Sex 
▪ Ocupație 
▪ Antecedente 
▪ Cetățenie 
▪ Infracțiune/ Încadrare juridică 

o Persoană vătămată 
▪ Tipul părții: 
- Persoană fizică 
- Persoană juridică de drept comercial 
- Persoană juridică de drept administrativ 
- Persoană juridică de drept internațional 
- Persoană juridică de drept civil 
- Alte persoane juridice 
▪ Victimă (da/ nu) 
▪ Parte civilă (da/ nu) 

o Alte părți 
▪ Calitate parte 
▪ Tipul părții: 
- Persoană fizică 
- Persoană juridică de drept comercial 
- Persoană juridică de drept administrativ 
- Persoană juridică de drept internațional 
- Persoană juridică de drept civil 
- Alte persoane juridice 

 

• Criterii de grupare: 
o Număr unic dosar 
o Număr în registrul penal 
o Structura de parchet 
o Infracțiunea/ încadrarea juridică 
o Soluția finală 
o Calitatea persoanei 

▪ la data săvârșirii faptei 
▪ dobândită în cursul cercetărilor 
▪ La data trimiterii în judecată 

• Coloane disponibile: 

o Număr unic 

o Număr in registrul penal 

o Dată dosar 

o Soluția in cauză 

o Data soluției 

o Nume/Denumire făptuitori/suspecți/inculpați 

o Calitate parte 

o Încadrare juridică 
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o Soluții detaliate 

o Data începerii UP 

o Data punerii în mișcare a AP 

o Ocupația 

o Calitatea la data săvârșirii faptei 

o Calitatea dobândită în cursul cercetărilor 

o Calitatea la momentul trimiterii în judecată 

o Studii 

o Persoane vătămate  

o Alte părți 

o Situația de fapt pe scurt a dosarului (text conținut) 

o Procurori desemnați 

o Data desemnării procurorilor 

 Rapoarte ad-hoc referitoare la lucrările judiciare  

• Niveluri de detaliere disponibile pentru afișare pentru lucrările judiciare care corespund criteriilor: 
o lista lucrărilor  
o numărul lucrărilor 

• Criterii de filtrare: 
o Materie penală/ civilă 
o Număr lucrare 
o Registru 
o Structură de parchet 
o Perioadă creare lucrare (de la data/ la data) 
o Indicativ cartare 
o Număr dosar instanță 
o Instanța 
o Secția 
o Status – soluționat/ în lucru 
o Soluție lucrare 
o Perioadă soluționare lucrare (de la data/ la data) 
o Soluție instanță 
o Părți în dosar: 

▪ Nume parte în dosar (de tip ”conține”) 
▪ Calitate parte 
▪ Vârsta (de la / până la) la data săvârșirii faptei 
▪ Calitatea persoanei la data săvârșirii faptei 
▪ Ocupația 
▪ Sector de activitate 

o Persoană desemnată 
o Stadiu procesual 
o Documente conținute: 

▪ Tip document 
▪ Număr document 
▪ Număr document la sursă 
▪ Dată document la sursă ( de la data/ la data) 
▪ Sursa documentului 
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▪ Registru 
▪ Număr registru 
▪ Perioadă înregistrare document (de la data/ la data) 
▪ Persoană implicată 
▪ Autoritate judiciară străină 
▪ Lucrarea a fost creată pe baza documentului (Da/ Nu) 

o Încadrare statistică 
o Cuvinte cheie 
o Situația de fapt pe scurt a dosarului (text conținut) 

o Infracțiune/ Încadrare juridică 

• Criterii de grupare: 
o Încadrare statistică 
o Luna înregistrării lucrării 
o Anul înregistrării lucrării 
o Luna soluționării lucrării 
o Anul soluționării lucrării 
o Structura de parchet 
o Persoană desemnată 
o Indicativ cartare 
o Soluția  
o Stadiu procesual 
o Tară/ Județ/ Sector 

• Coloane disponibile: 

o Număr dosar penal 

o Soluție la pachet 

o Data începere lucrare 

o Persoane alocate 

o Termene, nr. Decizii, soluții, procurorii de ședință 

o Număr lucrare 

o Încadrare statistică 

o Data soluționare lucrare 

o Făptuitori 

o Părți vătămate 

o Persoane referite în lucrare 

o Problem de drept ale lucrării  

o Descrierea pe scurt a obiectului lucrării 

o Calitatea inculpatului la momentul săvârșirii faptei  

o Ocupația inculpatului 

o Sectorul de activitate  

o Indicații  

o Țară/județ/sector 

o Document de bază 

o Instituția eminentă a documentului care generează lucrarea 

o Instanța de judecată 

o Persoane care au soluționat 
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 Rapoarte ad-hoc referitoare la lucrările judiciare – Soluții 
pronunțate la instanță  

• Niveluri de detaliere disponibile pentru afișare pentru lucrările judiciare care corespund criteriilor: 
o lista lucrărilor  
o numărul lucrărilor 

• Criterii de filtrare: 
o Civil/ penal 
o Structura de parchet 
o Calea de atac 
o Cale de atac declarată de părți/ de procuror 
o Detalii privind dosarul de instanță: 

▪ Instanța 
▪ Secția 
▪ Materia de drept 
▪ Soluția dosarului de instanță 
▪ Perioada de pronunțare soluție (de la data/ la data) 

• Criterii de grupare: 
o N/A 

• Coloane disponibile: 

o Număr lucrare 

o Data începere lucrare 

o Soluție la pachet 

o Data soluționare lucrare 

o Structura de parchet 

o Cale de atac 

o Declarată de partea 

o Număr dosar instanță 

o Dată deschidere dosar instanță 

o Instanță 

o Secție 

o Materia de drept 

o Soluție dosar instanță 

o Data soluție instanță 

 Rapoarte ad-hoc referitoare la lucrările judiciare – Părți 

• Niveluri de detaliere disponibile pentru afișare pentru lucrările judiciare care corespund criteriilor: 
o lista lucrărilor  
o numărul lucrărilor 

• Criterii de filtrare: 
o Materie penală/ civilă 
o Număr lucrare 
o Registru 
o Structură de parchet 
o Perioadă creare lucrare (de la data/ la data) 
o Status – soluționat/ în lucru 
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o Perioadă soluționare lucrare (de la data/ la data) 
o Stadiu procesual 
o Materie judiciară 
o Detalii privind părțile: 

▪ Calitate curentă parte 
▪ Calitate anterioară 
▪ Calitatea persoanei 
- la data săvârșirii faptei 
- dobândită în cursul cercetărilor 
- La data trimiterii în judecată 
▪ Sector activitate 
▪ Persoană fizică/ persoană juridică 
▪ Nivel studii 
▪ Sex 
▪ Ocupație 
▪ Cetățenie 
▪ Infracțiune/ Încadrare juridică 

• Criterii de grupare: 
o Număr lucrare 
o Structura de parchet 
o Infracțiuni 
o Soluție finală 
o Calitatea persoanei 

▪ la data săvârșirii faptei 
▪ dobândită în cursul cercetărilor 
▪ La data trimiterii în judecată 

• Coloane disponibile: 

o Număr lucrare 

o Data începere lucrare 

o Soluție la pachet 

o Data soluționare lucrare 

o Structura de parchet 

o Calitate curentă parte 
o Calitate anterioară 
o Încadrare juridică 

o Ocupație 

o Calitatea persoanei 
▪ la data săvârșirii faptei 
▪ dobândită în cursul cercetărilor 
▪ La data trimiterii în judecată 

o Studii 
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 Rapoarte ad-hoc referitoare la lucrările de rezolvat petiții 

• Niveluri de detaliere disponibile pentru afișare pentru lucrările de rezolvat petiții care corespund 
criteriilor: 

o lista lucrărilor  
o numărul lucrărilor 

• Criterii de filtrare: 
o Materie penală/ civilă 
o Număr lucrare 
o Registru 
o Structură de parchet 
o Perioadă creare lucrare (de la data/ la data) 
o Indicativ cartare 
o Încadrare statistică 
o Status – soluționat/ în lucru 
o Soluția 
o Perioadă soluționare lucrare (de la data/ la data) 
o Persoane desemnate 
o Documente conținute: 

▪ Tip document 
▪ Număr document 
▪ Număr document la sursă 
▪ Dată document la sursă ( de la data/ la data) 
▪ Sursa documentului 
▪ Registru 
▪ Număr registru 
▪ Perioadă înregistrare document (de la data/ la data) 
▪ Persoană implicată 
▪ Autoritate judiciară străină 
▪ Lucrarea a fost creată pe baza documentului (Da/ Nu) 

o Cuvinte cheie 
o Situația de fapt pe scurt a lucrării (text conținut) 

• Criterii de grupare: 
o Încadrare statistică 
o Luna înregistrării lucrării 
o Anul înregistrării lucrării 
o Luna soluționării lucrării 
o Anul soluționării lucrării 
o Structura de parchet 
o Persoană desemnată 
o Indicativ cartare 
o Registru 
o Soluția  

• Coloane disponibile: 

o Număr lucrare 

o Data începere lucrare 

o Soluție  

o Data soluționare lucrare 

o Structura de parchet 
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o Persoane desemnate 

o Încadrare statistică 

o Situația de fapt pe scurt a lucrării  

o Petenți 

o Document de bază 

o Sursa (instituția) 

o Număr la sursă 

 Rapoarte ad-hoc referitoare la lucrările generale 

• Niveluri de detaliere disponibile pentru afișare pentru lucrările generale care corespund criteriilor: 
o lista lucrărilor  
o numărul lucrărilor 

• Criterii de filtrare: 
o Materie penală/ civilă 
o Număr lucrare 
o Registru 
o Structură de parchet 
o Perioadă creare lucrare (de la data/ la data) 
o Indicativ cartare 
o Încadrare statistică 
o Status – soluționat/ în lucru 
o Soluția 
o Perioadă soluționare lucrare (de la data/ la data) 
o Persoane desemnate 
o Documente conținute: 

▪ Tip document 
▪ Număr document 
▪ Număr document la sursă 
▪ Dată document la sursă ( de la data/ la data) 
▪ Sursa documentului 
▪ Registru 
▪ Număr registru 
▪ Perioadă înregistrare document (de la data/ la data) 
▪ Persoană implicată 
▪ Autoritate judiciară străină 
▪ Lucrarea a fost creată pe baza documentului (Da/ Nu) 

o Cuvinte cheie 
o Situația de fapt pe scurt a lucrării (text conținut) 

• Criterii de grupare: 
o Încadrare statistică 
o Luna înregistrării lucrării 
o Anul înregistrării lucrării 
o Luna soluționării lucrării 
o Anul soluționării lucrării 
o Structura de parchet 
o Persoană desemnată 
o Indicativ cartare 
o Registru 



 

  

 
 

 

 Page | 169 
 

o Soluția  
o Țară/ Județ/ Sector 

• Coloane disponibile: 

o Număr lucrare 

o Data începere lucrare 

o Țară/ Județ/ Sector 
o Soluție  

o Data soluționare lucrare 

o Structura de parchet 

o Persoane desemnate 

o Persoane implicate 

o Încadrare juridică a persoanei implicate 

o Încadrare statistică 

o Situația de fapt pe scurt a lucrării  

o Document de bază 

o Sursa (instituția) 

o Număr la sursă 

 Rapoarte ad-hoc referitoare la lucrări orientat pe registru 

• Niveluri de detaliere disponibile pentru afișare pentru lucrările care corespund criteriilor: 
o lista lucrărilor  
o numărul lucrărilor 

• Criterii de filtrare: 
o Materie penală/ civilă 
o Număr lucrare 
o Registru 
o Structură de parchet 
o Perioadă creare lucrare (de la data/ la data) 
o Termen (de la data/ la data) 
o Indicativ cartare 
o Încadrare statistică 
o Status – soluționat/ în lucru 
o Soluția 
o Perioadă soluționare lucrare (de la data/ la data) 
o Persoane desemnate 
o Documente conținute: 

▪ Tip document 
▪ Număr document 
▪ Număr document la sursă 
▪ Dată document la sursă ( de la data/ la data) 
▪ Sursa documentului 
▪ Registru 
▪ Număr registru 
▪ Perioadă înregistrare document (de la data/ la data) 
▪ Persoană implicată 
▪ Autoritate judiciară străină 
▪ Lucrarea a fost creată pe baza documentului (Da/ Nu) 
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o Cuvinte cheie 
o Situația de fapt pe scurt a lucrării (text conținut) 

• Criterii de grupare: 
o Încadrare statistică 
o Luna înregistrării lucrării 
o Anul înregistrării lucrării 
o Luna soluționării lucrării 
o Anul soluționării lucrării 
o Structura de parchet 
o Persoană desemnată 
o Indicativ cartare 
o Registru 
o Soluția  
o Termen 

• Coloane disponibile: 

o Număr lucrare 

o Tip lucrare 

o Data începere lucrare 

o Țară/ Județ/ Sector 
o Soluție  

o Data soluționare lucrare 

o Structura de parchet 

o Persoane desemnate 

o Persoane referite 

o Încadrare statistică 

o Situația de fapt pe scurt a lucrării  

o Document de bază 

o Sursa (instituția) 

o Număr la sursă 

o Termen 

 Rapoarte ad-hoc referitoare la primiri în audiență 

• Niveluri de detaliere disponibile pentru afișare pentru primirile în audiență care corespund 
criteriilor: 

o lista înregistrărilor 
o numărul înregistrărilor 

• Criterii de filtrare: 
o Perioadă audiențe (de la data/ la data) 
o Procuror 
o Încadrare statistică 
o Obiectul audienței (text conținut) 
o Detalii (text conținut) 

• Criterii de grupare: 
o Persoană primită în audiență 
o Dată audiență 
o Procuror 
o Încadrare statistică 
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o Soluție 

• Coloane disponibile: 

o Dată audiență 
o Registru 
o Număr în registru 
o Procuror 
o Persoană primită în audiență 
o Act de identitate 
o Serie act de identitate 
o Număr act de identitate 
o Soluție 
o Încadrare statistică 
o Obiect audiență 
o Detalii audiență 

 Rapoarte ad-hoc referitoare la documente din lucrări  

Elemente predefinite: 

• Niveluri de detaliere disponibile pentru afișare pentru documente din lucrările care corespund 
criteriilor: 

o lista documentelor  
o numărul documentelor 

• Criterii de filtrare 
o Privind lucrarea: 

▪ Tip lucrare 
▪ Număr lucrare (de tip ”conține”) 
▪ Perioadă deschidere lucrare (de la data/ la data) 
▪ Structura de parchet 
▪ Status dosar: 

- În lucru 
- Soluționat 

o Privind documentul: 
▪ Tip document 
▪ Număr document în registru 
▪ Registru 
▪ Perioadă înregistrare document (de la data/ la data) 
▪ Număr document la sursă 
▪ Sursă document primit 
▪ Structură de parchet document emis 
▪ Autoritate judiciară străină 
▪ Persoană implicată 
▪ Documentul a generat lucrarea (da/ nu) 
▪ Text conținut 

• Criterii de grupare: 
o Tip document 
o Număr lucrare 
o Structura de parchet 
o Sursă document 

• Coloane disponibile: 
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o Tip document 
o Număr document 
o Data document 
o Emitent 
o Destinatar 
o Număr lucrare 
o Descriere pe scurt 
o Vize 

 Rapoarte ad-hoc referitoare la lucrările de asistență judiciară 
internațională 

• Niveluri de detaliere disponibile pentru afișare pentru lucrările AJI care corespund criteriilor: 
o lista lucrărilor  
o numărul lucrărilor 

• Criterii de filtrare: 
o Număr lucrare 
o Registru 
o Structură de parchet 
o Perioadă creare lucrare (de la data/ la data) 
o Indicativ cartare 
o Încadrare statistică 
o Categorie de lucrare 
o Activă/ Pasivă 
o Stat solicitant 
o Autoritate judiciară stat solicitant 
o Stat solicitat 
o Autoritate judiciară stat solicitat 
o Persoana suspectă 
o Infracțiunea 
o Activitate solicitată 
o Temei legal internațional (convenție invocată) 
o Status – soluționat/ în lucru 
o Soluția 
o Perioadă soluționare lucrare (de la data/ la data) 
o Persoane desemnate 
o Documente conținute: 

▪ Tip document 
▪ Număr document 
▪ Număr document la sursă 
▪ Dată document la sursă (de la data/ la data) 
▪ Sursa documentului 
▪ Registru 
▪ Număr registru 
▪ Perioadă înregistrare document (de la data/ la data) 
▪ Persoană implicată 
▪ Stat solicitant 
▪ Autoritate judiciară străină 
▪ Lucrarea a fost creată pe baza documentului (Da/ Nu) 
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o Cuvinte cheie 
o Situația de fapt pe scurt a lucrării (text conținut) 

• Criterii de grupare: 
o Încadrare statistică 
o Luna înregistrării lucrării 
o Anul înregistrării lucrării 
o Luna soluționării lucrării 
o Anul soluționării lucrării 
o Structura de parchet 
o Persoană desemnată 
o Activitate solicitată 
o Temei legal internațional 
o Stat solicitant 
o Stat solicitat 
o Tip lucrare 
o Indicativ cartare 
o Registru 
o Soluția  

• Coloane disponibile: 

o Număr lucrare 

o Data începere lucrare 

o Soluție  

o Data soluționare lucrare 

o Structura de parchet 

o Persoane desemnate 

o Stat solicitant 

o Categorie de lucrare 
o Activă/ Pasivă 
o Stat solicitant 
o Autoritate judiciară stat solicitant 
o Stat solicitat 
o Autoritate judiciară stat solicitat 
o Persoana suspectă 
o Infracțiunea 
o Activitate solicitată 
o Temei legal internațional (convenție invocată) 
o Încadrare statistică 

o Situația de fapt pe scurt a lucrării  

o Document de bază 

o Sursa (instituția) 

o Număr la sursă 
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2.7 Alte rapoarte 

 Statistică grupuri infracționale (art. 367 CP) 

Descriere: 

Raportul va cuprinde reprezentarea tabelară și grafică a rezultatelor colectate în cadrul chestionarelor 
statistice privind grupurile infracționale organizate. 

 

Filtre: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• Perioada (de la / până la) 

• Rezultate prezentate (selecție multiplă) 
o Mod de sesizare 
o Alte moduri (art. 61. CP) 
o Durata totală a anchetei ( de la sesizare până la soluționare 
o Durata anchetei de la sesizare până la acțiune 
o Durata anchetei de la acțiune până la soluționare 
o Mod documentare activitate infracțională 
o Perioadă activă a grupului documentată informativ înainte de sesizare 
o Perioada totală de activitate a grupului pentru care s-a trimis în judecată 
o Structură grup 
o Activitate grup 
o Membri 
o Identitate 
o Conexiuni cu alte grupuri 
o Areal 
o Utilizează tehnologie/ arme/ intimidare/ servicii spălare bani 
o Utilizează violența fizică 
o Utilizează corupția 
o Utilizează influența politică pentru protejarea intereselor grupului 
o Dețin bunuri de valoare 
o Există indicii că produsul infracțional a fost investit în activități ilicite 
o Există indicii că produsul infracțional a fost investit în activități licite 
o Grupul constituie o amenințare la adresa comunității 
o Destructurarea grupului a avut impact 
o Există condiții de regrupare 

• Mod de reprezentare: 
o Tabelară 
o Grafică 
o Ambele 

 

Mod ordonare: 

• După denumirea parchetului, alfabetic  

• După rezultatele prezentate – în mod implicat ordinea de completare a chestionarului 
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Mod de reprezentare în raport: 

În raport se vor afișa date generale privind: 

• Denumire parchet/ structură din cadrul parchetului 
o Cu date aferente numai unității de parchet 
o Cu date aferente unității de parchet și unităților subordonate 

• Perioada (de la / până la) 

• Numărul de chestionare completate și analizate 

• Pentru fiecare din rezultatele chestionarului care au fost selectate pentru a fi afișate în raport, se va 
realiza prin reprezentare tabelară și grafică similară exemplului de mai jos: 

 

Areal Dosare Număr dosare 

Național  

Local  

Transnațional  

 

Notă: Rezultatul cel mai important va fi marcat distinct în tabel. 

 

 


