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Raport de performanţă la situaţia din 31 decembrie 2016
Periodicitatea: semianual, anual

Cod
Autoritatea publică Consiliul Superior al Magistraturii 301
Instituţia Judecătoria Orhei 1224
Grupa principală Justiţia 033
Grupa I nstanţe j udecătoreşti 3
Program Justiţia 0332

I. INFORMAŢIE GENERALA (se completează doar de către autoritatea publică)

Scop Asigurarea respectării legislaţiei în vederea realizării echitabile a drepturilor justiţiabililor.

Obiective
1. Asigurarea remunerării tuturor angajaţilor instanţelor judecătoreşti. 2. Asigurarea funcţionării operaţionale a tuturor instanţelor judecătoreşti. 3. Asigurarea continuă a securităţii 
în cadrul instanţelor judecătoreşti. 4. Modernizarea continuă a echipamentului TI în instanţele judecătoreşti.

Descriere narativă
Subprogramul cuprinde activităţi de asigurare a transparenţei actului de justiţie, creştere a încrederii populaţiei în actul de justiţie, creare a condiţiilor optime de activitate 
angajaţilor instanţei judecătoreşti, modernizare a infrastructurii instanţe.

II INDICATORI DE PERFORMANŢĂ ( Indicatorii de produs şi eficienţă se completează de către toate instituţiile bugetare, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către autorităţile publice)

Categoria Cod Denumire
Unitatea de 

măsură
Anul de gestiune

aprobat realizat1 devieri (+, -)3
i 2 3 4 5 6 7  ( 6 -5 )

Rezultai 1 .Rata de soluţionare a dosarelor. % 96 98,2 -2,2
2.Rata echipamentului modernizat. % 95 -95,0

Produs
1.Numărul de angajaţi remuneraţi. nr. 43 35,0 -8,0
2.Numărul de dosare examinate. nr. 5200 6069,0 -869,0
3. Suprafaţa modernizată a sediilor instanţelor judecătoreşti. mii m p. 360,5 -360,5

Eficienţă

1 Costul mediu pentru un dosar examinat. mii lei 1,05 0,87 0,18
2.Costul echipamentului achiziţionat pentru asigurarea condiţiilor optime şi securităţii în instanţă. mii lei 56 -56,0
3.Costul 1 m p. modernizat al infrastructurii instanţei judecătoreşti. mii lei 6,3 -6,3

e2 4.Costul mediu pentru întreţinerea unei unităţi de personal. mii Iei 87,9 ^  118,8 -30,9

Denumirea
Cod 2016

P3/tip A r t i c o l Aprobat Executat" Devieri (+, -)
i 2 4 5 6 ( 5 -4 )

Total General X 1 X - 7 3 is ,9 ' ■1 ' c 5252,8 -2063,1

Total pe tip 047 X (  6777,6 4707,6 -2070,0

Total pe tip 478 538,3 545,2 6,9

Şeful Serviciului economic

Şeful Serviciului responsabil de politici-

Data:_______________________

Note:
a) Dacă indicatorul nu poate f i  evaluat semestrial, realizarea acestuia se completează doar în raportul anual;
b) In  capitolul I II  în rubrica ’’Executat” se completează executarea de casă;

Virginia Macuha 
(Numele, prenumele)


