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Reducerea timpului alocat gestionării dosarelor în cadrul instanței și, implicit, a costurilor de 

personal, eficientizarea circuitului actelor în instanță. 
 

UUttiilliittaattee  pprraaccttiiccăă  

 

 Dosarele dintr-o ședință întreagă pot fi scanate în 30 de 
secunde la arhivă atunci  când grefierul le ridică / înapoiază, încât să nu 
se mai lucreze manual (în prezent, pentru fiecare dosar se tastează 
numărul în sistemul ECRIS, este accesată rubrica privind circuitul 
dosarului, și se salvează modificarea, ore întregi fiind alocate de 
personalul auxiliar acestei activități).  

 Aceeași operațiune este realizată și în momentul transferului dosarelor în căile de atac 
sau al restituirii la instanța de fond. La primire, se efectuează aceeași operațiune, timpul alocat de 
personalul auxiliar fiind practic irosit cu o activitate care ar putea fi realizată automat. 

 Citaţiile sau comunicările ar putea fi scanate la întoarcerea în instanţă, 
încât să apară automat în sistemul ECRIS opțiunea de selectare a datei de la care 
curge termenul pentru următoarea operaţiune, în funcție de care se generează 
alertele (în prezent, pentru fiecare dosar se tastează numărul în sistemul ECRIS, 
este accesată rubrica privind comunicarea actelor de procedură, și se salvează 
modificarea, ore întregi fiind alocate de personalul auxiliar acestei activități).  

 Potrivit Noului Cod de procedură civilă, citaţiile se întorc la instanţă dacă nu sunt 
înmânate celui citat (cu domiciliul în raza instanţei), iar justițiabilii se vor prezenta și pentru a ridica 
acte, nu doar pentru a le depune. Efortul grefierilor arhivari este dublu, iar implementarea arhivării 
după un cod de bare ar crea premisele gestionării mult mai inteligente a dosarelor (depozitare 
după anumite criterii, cu datele incluse în codul de bare), dar și a actelor de procedură. 

 Aplicația poate fi extinsă, spre exemplu pentru a permite sortarea automată a actelor de 
procedură, interconectarea cu un serviciu poștal etc. 

 Codurile de bare pot conține senzori detectabili de aparate speciale (cum sunt cele 
folosite de comercianți), astfel încât orice sustragere a dosarului dintr-o locație (arhivă, spre 
exemplu) să fie imediat observată. 
 

IInnvveessttiițțiiii  nneecceessaarree  

 
 Modificarea aplicației ECRIS pentru a genera codul de bare unic, în funcție de numărul 

unic al dosarului 
 Crearea unei pagini în aplicația ECRIS cu interfață specială pentru funcțiile la care sunt 

folosite codurile de bare (spre exemplu: circuitul dosarului în instanță, de la grefierul de ședință la 
arhivă, de la arhivă la grefierul de ședință (cu selectarea numelui), de la o instanță la alta, 
introducerea datei comunicării efective a citațiilor potrivit Noului Cod de procedură civilă etc.  

  Modificarea aplicației ECRIS, încât codul de bare să apară pe colțul citaţiilor sau să 
poată fi printat pe un autocolant și lipit si pe dosar.  

 Achiziționarea de echipamente tehnice. Pentru instanțele 
din București (tribunal și judecătorii), ar fi necesare: 28 de cititoare 
de coduri de bare (2 pentru fiecare secţie a tribunalului și 2 pentru 
fiecare judecătorie) și 14 imprimante (câte una pentru fiecare 
registratură și, respectiv, pentru arhivă).  

 Pe colțul citației se poate printa cu imprimantele existente, 
pe hârtie normală. Numai pentru imprimarea pe autocolant este 
necesară achiziționarea de imprimante speciale.   
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