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Introducere 
 

Tribunalul Militar Timişoara îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor Legii nr. 

304/2004, privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

În conformitate cu prevederile art. 56 şi art. 59 din Legea nr. 304/2004 privind 

organizarea judiciară, în municipiul Timişoara funcţionează Tribunalul Militar Timişoara, cu 

sediul în str. Popa Şapcă nr. 7 B. 

Zona de competenţă teritorială a Tribunalului Militar Timişoara cuprinde şapte 

judeţe: Timiş, Caraş-Severin, Arad, Hunedoara, Gorj, Dolj şi Mehedinţi. 

În România funcţionează 4 tribunale militare: Tribunalul Militar Bucureşti, Tribunalul 

Militar Cluj, Tribunalul Militar Iaşi și Tribunalul Militar Timişoara. 

Instanţa ierarhic superioară a celor 4 tribunale militare este Curtea Militară de Apel 

Bucureşti. 

Începând cu 01.02.2014, potrivit art. 37 din Codul de procedură penală, toate tribunalele 

militare din România judecă în primă instanţă: 

 toate infracţiunile comise de militari până la gradul de colonel inclusiv, cu 

excepţia celor date în competenţa altor instanţe;  

 alte cauze anume prevăzute de lege. 

Conform dispoziţiilor art. 20 alin. 5, 6 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare 

a Codului de procedură penală începând cu data de 01.02.2014 tribunalele militare Bucureşti, 

Cluj, Iaşi şi Timişoara devin echivalente în grad tribunalelor. Personalul tribunalelor militare cu 

grad profesional de judecătorie a dobândit gradul profesional de tribunal precum şi drepturile şi 

obligaţiile aferente. 

În anul 2017, la Tribunalul Militar Timişoara funcţiile de conducere au fost exercitate 

conform prevederilor art. 59 din Legea nr. 304/2004, Anexa 2,  după cum urmează: 

1) în perioada 01.01.2017-25.06.2017 funcţiile de conducere au fost exercitate de către 

preşedinte, colonel magistrat Constantin Meuţă, ajutat de un vicepreşedinte, lt. col. magistrat 

Raul-Adrian Brăşneanu, care au fost numiţi de către Consiliul Superior al Magistraturii. 

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii - Secţia pentru judecători – nr. 

790/2014 din 3 iulie 2014 colonel magistrat Meuţă Constantina fost numit în funcţia de 
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preşedinte, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data de 15.07.2014. 

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii - Secţia pentru judecători – nr. 791 

din 03.07.2014, lt. colonel magistrat Brăşneanu Raul a fost numit în funcţia de 

vicepreşedinte, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data de 15.07.2014. 

2) începând cu data de 26.06.2017, ca urmare a pensionării președintelui instanței, 

conducerea acesteia a fost exercitată o perioadă de timp de către vicepreședintele instanței, care a 

fost ulterior numit de către Consiliul Superior al Magistraturii pe funcția de președinte rămasă 

vacantă. 

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii - Secţia pentru judecători – 

nr. 791 din 03.07.2014, lt. colonel magistrat Brăşneanu Raul  a fost numit în funcţia de 

preşedinte, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data de 15.07.2017. 

În anul 2017 funcţia de prim-grefier, la Tribunalul Militar Timişoara, a fost asigurată 

de grefierul Floare Dacian Laurenţiu, care, prin Decizia nr. 3 din 29.07.2013 (extras OZU nr. 

77 din 29.07.2013 a Curţii Militare de Apel), în urma examenului, a fost numit să îndeplinească 

funcţia de grefier şef, până la 31.01. 2014 şi prim grefier, după 01.02.2014, pe o perioadă de 5 

ani.   

În anul 2017, la Tribunalul Militar Timişoara și-au desfășurat activitatea trei magistrați, 

după cum urmează: 

1) domnul colonel magistrat Constantin Meuţă din data de 01.01.2017 și până la data de 

25.06.2017, acesta fiind trecut în rezervă începând cu data de 26.06.2017 ca urmare a 

pensionării; 

2) domnul lt. colonel magistrat Brăşneanu Raul în perioada 01.01.2017-31.12.2017; 

3) domnul colonel magistrat Constantin Ciuculescu din data de 01.07.2017 și până la 

data de 31.12.2017, acesta fiind delegat de la Tribunalul Militar București pe o perioadă de șase 

luni, prin Decizia Președintelui Curții Militare de Apel București. 

În cadrul instanţei şi-au desfăşurat activitatea un număr de doi grefieri de şedinţă, un 

grefier delegat la Biroul executări penale, un grefier arhivar şi registrator, care fac parte din 

personalul auxiliar de specialitate al instanţei, un aprod şi un agent procedural, ale căror funcţii 

sunt conexe personalului auxiliar de specialitate. 

De asemenea, din schema de personal a instanţei, face parte un îngrijitor, personal civil, 

angajat cu contract, încheiat cu Ministerul Apărării Naţionale. 
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Cauzele date, potrivit legii, în competenţa de primă instanţă a Tribunalului Militar 

Timişoara, au fost soluţionate, în cursul anului 2017, de şase complete de judecată, care au 

funcţionat la nivelul acestei instanţe, până la 31.12.2017. 

În cursul anului 2017 au funcţionat următoarele complete de judecată: 2 complete de 

cameră preliminarăşi pentru judecata în primă instanţă, 2 complete de drepturi şi libertăţi, 2 

complete pentru judecarea contestaţiilor. 

Conform dispoziţiilor art. 9 alin. 1 şi art. 7 alin. 1 lit. f din Regulamentul de ordine 

interioară al instanţelor judecătoreşti, preşedintele tribunalului înfiinţează şi desfiinţează 

completele specializate ale instanţei pe care o conduce. 

Potrivit acestei reglementări, la Tribunalul Militar Timişoara s-a decis că toate 

completele sunt specializate să soluţioneze cauze privind infracţiunile prevăzute de Legea nr. 

78/2000 (cu respectarea art. 29 din această lege). 

De asemenea, în cadrul Tribunalului Militar Timişoara, toate completele sunt 

specializate să soluţioneze cauzele cu minori şi de familie (respectând dispoziţiile art. 36 alin.3 

din Legea nr. 304/2004). 

Potrivit dispoziţiilor normative în vigoare, la nivelul instanţei, a funcţionat o grefă, o 

registratură, o arhivă, o bibliotecă, un birou de informare şi relaţii publice şi biroul documente 

clasificate. 

Pentru evidenţa activităţii instanţei, s-au întocmit în cursul anului 2017 registrele 

prevăzute în Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, conform art. 82 din 

Secţiunea a-VIII-a, Capitolul II. 

Lucrările de punere în executare a hotărârilor penale, la Tribunalul Militar Timişoara,   

s-au realizat de către Dragotă Titu, grefierul delegat cu executarea, sub îndrumarea 

judecătorului desemnat pentru îndrumarea şi controlul activităţii de executări penale, lt. col. 

magistrat Raul Adrian Brăşneanu. 

În cadrul instanţei funcţionează un Birou de documente clasificate. 

Responsabil cu protecţia documentelor naţionale clasificate şi cu evidenţa 

Compartimentului de documente clasificate a fost desemnat grefierul Floare Dacian. 

În cursul anului 2017, compartimentul de documente clasificate a fost coordonat de 

Şeful Structurii de Securitate, lt. col. magistrat Brăşneanu Raul Adrian.  

Atribuţiile purtătorului de cuvânt al instanţei au fost îndeplinite de vicepreşedintele 



  

 5  

instanţei, lt. col. magistrat Raul Brăşneanu, care a fost desemnat să conducă Biroul de 

informare şi relaţii publice, unde a fost ajutat de grefier Ciortuz Mirela. 

 

 

 

CAPITOLUL I 

Date statistice privind activitatea Tribunalului Militar Timişoara  

I.1. Volumul de activitate 

În cursul anului 2017, la Tribunalul Militar Timişoara s-au înregistrat un număr de  69 

dosare. 

La numărul de dosare intrate, s-au adăugat 20 dosare rămase din anul 2016, astfel că pe 

rolul Tribunalului Militar Timişoaraau fostîn total  89 de dosare. 

STRUCTURA  DOSARELOR  AFLATE  PE  ROLUL                                                                                  

TRIBUNALULUI MILITAR  TIMIŞOARA  ÎN  ANUL  2017 
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Dosare 
rămase 
din anul 

2016 

20 8 1 2 - 

 

- - - - - 5 4 

Dosare 
înreg. în 

anul 
2017 

69 12 13 7 4 4 2 5 3 4 9 6 

 

TOTAL 

 

89 20 14 9 4 

 

4 2 5 3 4 14 10 
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SOLUŢIO
-NATE 

78 14 13 9 3 4 2 5 3 4 11 10 

 

STOC 
11 6 1 - 1 

- 

 
- - - - 3 - 

 

Hotărâri şedinţă publică :  35 

Hotărâri cameră de consiliu : 43 

 

TOTAL HOTĂRÂRI  :  78  (23 MC + 27 BR + 28 CC) 

STOC  DOSARE (transferate în anul 2017) :  20  (6 MC + 13 BR+ 1 CC) 

Structura cauzelor intrate pe rolul instanţei, în 2017, a fost următoarea:  

- 12 cauze cu rechizitoriu, 

- 13 acorduri de recunoaştere a vinovăţiei (art.483Cpp), 

- 4 cereri de reabilitare (art. 527 Cpp), 

- 7 plângeri împotriva unor soluţii de neîncepere a urmăririi penale (art. 340 Cpp),  

- 4 confirmări de renunţare la urmărirea penală(art. 318 alin. 12 C.pp), 

- 5 contestaţii la executare (art. 598 Cpp), 

- 3 contestaţii privind durata procesului penal (art. 488 ind. 2 Cpp), 

- 2 cereri de desfiinţare înscrisuri (art. 315 lit. d Cpp),  

- 1 confirmări de supraveghere tehnică (art. 141 Cpp), 

- 2 obținere date de comunicări electronice (art. 152Cpp), 

- 1 arestare preventivă (art. 223Cpp), 

- 1 prelungire arestare preventivă (art. 234 Cpp), 

- 11 camera preliminara(art. 342 Cpp), 

- 1 cerere indreptare eroare materială(art. 278 Cpp), 

- 2 cereri prelungire drept conducere autoturism.  

În afara cauzelor cu inculpaţi (12 rechizitorii si 13 acorduri de recunoaştere a 
vinovăţiei), Tribunalul Militar Timişoara a soluţionat şi alte 53 de cauze. 
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Nr. 
crt. 

Cauze cu inculpaţi 
Ofiţeri 
cu grad 
superior 

Ofiţeri 
cu grad 
inferior 

Maiştri 
militari 

Subofiţeri 
Militari 

profesionişti 
TOTAL 

1. 
Inculpaţi din cadrul 

M.Ap.N. 
- 1 1 6 13 21 

2. 
Inculpaţi 

din 
cadrul 
M.A.I. 

I.S.U. 1 - - 6 - 7 

 
JANDARMERIE 

 
- - - 3 - 3 

3. 
Departament  
control intern 

- 1 - - - 1 

4. Inculpaţi din cadrul STS - - - - - - 

5. Inculpaţi din cadrul SPP - - - - - - 

6. Inculpaţi din cadrul SRI - - - - - - 

7. Inculpaţi din cadrul SIE - - - - - - 

 TOTAL 1 2 1 15 13 32 

 

 

Din numărul total de 89 de dosare aflate pe rolul instanţei în cursul anului 2017, au fost 

soluţionate 78 dosare, iar 11 dosare au constituit stocul, transferat spre soluţionare în anul 

2018. 

În consecinţă, în cursul anului 2017 au fost rulate 89 dosare, au fost soluţionate 78  

dosare. 

Comparativ cu anul 2016, în anul 2017 se constată o scădere a  numărului de dosare 

înregistrate pe rolul instanţei ( volumul de activitate a scăzut cu 40,51%). 

La compartimentul arhivă-registratură au fost înregistrate 611 adrese de corespondenţă 

administrativă, în Registrul pentru intrare-ieşire corespondenţă.  

Au fost soluţionate 65 cereri, în cursul anului 2017, după cum urmează: în 41 de cereri   

s-a solicitat eliberarea unor copii ale actelor din dosare; 7 plângeri greşit îndreptate, 3 cereri 

înaintare dosare altor instanţe, 9 cereri au fost adresate Biroului de Informare şi Relaţii Publice, 5 

cereri adresate Biroului de executări penale.  
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I.2. Încărcătura pe judecător și pe scheme 

 

Repartizarea aleatorie, în sistemul informatic prin Programul ECRIS, a cauzelor pe 

complete de judecată, a generat în anul 2017 un volum echilibrat de dosare, pentru fiecare dintre 

completele de judecată.  

Astfel, Completul nr. 1, în perioada în care a fost prezidat de colonel magistrat 

Constantin Meuţăa rulat  23 dosare, în 19 şedinţe de judecată, a soluţionat 23 dosare. 

Completul nr. 1, în perioada în care a fost prezidat de colonel magistrat Constantin 

Ciuculescu a rulat  36 dosare, în 24 şedinţe de judecată, a soluţionat 28 dosare şi a amânat 8 

dosare pentru anul 2018. 

Completul nr. 2, prezidat de lt. col. magistrat Raul Brăşneanua rulat  30 de dosare, 

în 23 şedinţe de judecată, a soluţionat 27 dosare şi a amânat 3 dosare pentru anul 2018. 

Situaţia încărcăturii pe judecător la Tribunalul Militar Timişoara în anul 2017 se 
prezintă după cum urmează: 

 
 

Judecător 
Dosare 

intrate 

Dosare 

rulate 

Şedinţe 

de 

judecată 

Dosare 

soluţionate 

Hotărâri  

pronunţate 

Dosare 

amânate în 

2018 

Col. mag. Meuţă 

Constantin 
17 23 19 23 23 0 

Lt. col. mag. 

Brăşneanu Raul 
17 30 23 27 27 3 

Col. mag. Constantin 

Ciuculescu 
35 36 24 28 28 8 

 

Total instanţă 

 

69 89 66 78 78 11 
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Hotărâri pronunţate în anul 2017 de Tribunalul Militar Timişoara 
 

Judecător 
 

Sentinţe 
 

Încheieri 
 

Total 

Col.mag. 
Constantin Meuţă 

7 16 23 

Lt.col.mag.                   
Raul Adrian Brăşneanu 

13 14 27 

Col. mag.                 
Constantin Ciuculescu 

15 13 28 

Total 35 43 78 

 

Încărcătura de dosare pe complete de judecată în anul 2018, la nivelul instanţei a permis 

desfăşurarea unor şedinţe de judecată echilibrate, cu respectarea strictă a normelor procedurale în 

vigoare. 

Raportat la scema de personal a instanței, formată din 4 posturi de magistrat, s-a 

inregistrat o în carcătura de 22,25 dosare/ magistrat.   

 

I.3.Indicatori de eficiență   

Operativitatea pe instanţă, pe complete/complete specializate şi pe judecător. 

Prin soluţionarea unui număr de 78 cauze, din totalul de 89 aflate pe rolul instanţei, în 

cursul anului 2018 la nivelul instanţei, s-a realizat un indice general de operativitate de 87,64 

% ca raport între numărul de dosare rulate şi numărul de dosare soluţionate. 

Conform Statis CENTRAL la analiza Ratei de soluţionare a cauzelor Tribunalul 

Militar Timişoara a obţinut gradul de eficienţă: “FOARTE EFICIENT”. 

 La nivelul completelor de judecată nr. 1 şi nr. 2, care au funcţionat de la 01.01.2017 până 

la sfârşitul anului, indicii de operativitate sunt următorii:  

 Completul de judecată nr. 1, în perioada în care a fost prezidat de colonel magistrat 

Constantin Meuţă, a realizat un indice de operativitate de 100%; 
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 Completul de judecată nr. 1, în perioada în care a fost prezidat de colonel magistrat 

Constantin Ciuculescu, a realizat un indice de operativitate de 77,77%; 

 Completul de judecată nr. 2 a realizat un indice de operativitate de 81%. 

Indicele general de operativitate al instanţei, a scăzut nesemnificativ ( cu 2,52%) în 

anul 2017 faţă de anul 2016, de la 90,16 la 87,64. 

 

A. Rata de soluţionare a dosarelor (operativitate) 

 

Se vacalcula ca fiind raportul dintre dosarele nou intrate, în perioada de referinţă- 

respective 1 an de zile (2017) – şi dosarele finalizate în aceeaşi perioadă de referinţă, exprimată 

procentual. 

În realitate, în cursul anului 2017 la Tribunalul Militar Timişoara a intrat un număr de 69 

dosare şi au fost soluţionate un număr de 78 dosare. Raportul dintre dosarele nou intrate şi 

dosarele finalizate este de 113,04%  ceea ce încadrează instanţa la gradul de eficienţă = 

FOARTE EFICIENT.  

În aplicatia STATIS a fost calculată o rată de soluționare de 117,4% deoarece nu se ține 

cont de cele trei dosare asociate rămase nesoluționate din anul 2017 pe anul 2018. 

 

B. Indicatorul - Stocul de dosare (mai vechi de un an/1 an şi 6 luni) 

 Definiţie indicator - stocul se va calcula ca fiind suma dosarelor aflate pe rol la finele 

perioadei de referinţă şi nefinalizate, mai vechi de 1 an şi 6 luni (pentru tribunale). 

În cadrul acestui indicator, data de referinţă a înregistrării dosarului, va fi data intrării pe 

ciclul procesual corespunzător. 

SITUATIE STATISTICA 

E01.Q02 Rata de solutionare, analiza TribunalulMilitar TIMISOARA 
Perioadaanalizata: 01.01.2017 - 31.12.2017 

OD: date prezentate in raportvalabile la: 03 ianuarie 2018 

 

STOC INITIAL 

INTRAT
E 

SOLUTIONATE 

VALOARE 
INDICAT

OR 

GRAD DE 
EFICIENTA 

TOTAL 

RAPORTA
T 

LA 
INTRATE 

TOTA
L 

DIN 
CARE 
DIN 

INTRAT
E 

F E S I 

20 29,0% 69 81 88,4% 117,4%   
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Având în vedere că la Tribunalul Militar Timişoara nu există dosare mai vechi de 1 an 

şi 6 luni astfel că procentul de 0% situează instanţa la acest indicator, la nivelul: FOARTE 

EFICIENT (sub 5%). 

 

 

 

C. Indicatorul - Ponderea dosarelor închise într-un an. 

Definiţie indicator – reprezintă suma dosarelor finalizate în termen de mai puţin de 1 

an de la înregistrare, raportat la suma tuturor dosarelor soluţionate, în perioada de referinţă (în 

anul 2017), exprimată procentual. 

 Acest indicator este important, pentru a se vedea cât la sută dintre dosarele finalizate la 

o anumită instanţă, sunt finalizate într-un termen rezonabil. 

 Toate dosarele soluţionate la Tribunalul Militar Timişoara în anul 2017, respectiv 81 

dosare, au fost soluţionate într-un procent de 100% într-un termen rezonabil, respectiv sub 1 an 

de zile. 

 Procentul 100% încadrează instanţa cu gradul de eficienţă = FOARTE EFICIENT. 

 

E03.Q02 Pondere dosare inchiseintr-un an, analiza TribunalulMilitar TIMISOARA 
Perioada analizata:01.01.2017 - 31.12.2017 

OD: date prezentate in raportvalabile la: 03 ianuarie 2018 

 

DOSARE SOLUTIONATE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

INTR-UN AN F E S I 

81 81 100,0%   
 

      

 

 

SITUATIE STATISTICA 

E02.Q02 Vechime dosare in stoc, analiza TribunalulMilitar TIMISOARA 
CRITERII DE CAUTARE 

Stoc la data:31.12.2017 

OD: date prezentate in raportvalabile la: 03 ianuarie 2018 

 

STOC DOSARE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

MAI VECHI DE 
1,5 ANI 

F E S I 

8 0 0,0%   
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D. Indicatorul - Durata medie de soluţionare, pe materii sau pe obiecte la nivelul 

fiecărei instanţe (numai pentru stadiul procesual fond) 

Definiţie indicator – reprezintă timpul mediu scurs între data înregistrării dosarului 

(“Data dosar” în sistemul ECRIS) şi data încheierii documentului final (ultimul dacă sunt mai 

multe, conform aplicaţiei de la A). Indicatorul are în vedere, valoarea medie de soluţionare a 

tuturor materiilor arătate mai jos (non penal/penal) şi este dată de media aritmetică a tuturor 

valorilor acestor materii.  

Gradul de eficienţă pe materii se măsoară astfel: sub 5 luni vechime (penal= foarte 

eficient). 

La nivelul Tribunalul Militar Timişoara durata medie de soluţionare a unui dosar este 

de 22 zile, sub 5 luni ceea ce situează instanţa la gradul de eficienţă = FOARTE EFICIENT. 

 

E. Indicatorul - Redactările peste termenul legal 

 

Definiţie indicator – reprezintă procentul instanţei respective de redactare peste termen a 

dosarelor finalizate, cu documentul tip final, Hotărâre. 

În cursul anului 2017 la Tribunalul Militar Timişoara, toate hotărârile au fost redactate în 

termenul de 30 zile prevăzut de Codul de procedură penală, ceea ce situează instanţa la gradul 

de eficienţă = FOARTE EFICIENT. 

Potrivit gradelor de eficienţă stabilite pentru acest indicator şi valabil pentru instanţele cu 

volum mare de activitate dacă ai un număr de hotărâri redactate peste termenul legal, procentual 

sub 5% intri în categoria instanţelor cu grad “Foarte eficient”. 

 

 

E04.Q02 Durata medie de solutionare, analiza TribunalMilitar TIMISOARA 
Perioada analizata: 01.01.2017 - 31.12.2017 

OD: date prezentate in raport valabile la: 03 ianuarie 2018 

 

DOSARE SOLUTIONATE 
DURATA 

SOLUTIONARE GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

PENAL 
NON 

PENAL F E S I 
PENAL 

NON 
PENAL 

81 81 0 2,2 0,0 
  

P C 
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I.4. Indicii de atacabilitate a hotărârilor judecătoreşti  

Ponderea hotărârilor atacate din totalul hotărârilor pronunţate. Indicele de desfiinţare 

 În cursul anului 2017, din cele 78 de hotărâri pronunţate, au fost atacate cu apel 

respectiv contestație un număr de 11 sentinţe şi 2 încheieri, rezultând un indice de atacabilitate 

de 16, 66 %. 

 

I.5  Indicii de desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti  

În cursul anului 2017, Completul 1 a avut două hotărâri casate, una pronunțată de 

domnul colonelul magistrat Constantin Meuţă și una pronunțată de domnul colonel magistrat 

Constantin Ciuculescu, iar Completul 2 nu a avut hotărâri desființate. 

Dintre încheierile atacate cu contestațieîn anul 2017, niciuna nu a fost casată de către 

Curtea Militară de Apel, rezultând un indice de casare de 0%. 

Având în vedere că din totalul de 78 hotărâri pronunţate de Tribunalul Militar 

Timişoara, au fost casate doar două hotărâri, rezultă un indice de casare de 2,56 %. 

 

CAPITOLUL II 

 

Date statistice referitoare la resursele umane la nivelul instanţei 

II.1. Situaţia posturilor 

Activitatea desfăşurată de conducerea instanţei în anul 2017 a fost influenţată de nivelul 

resurselor aflate la dispoziţie, cât şi de experienţa magistraţilor militari, care compun conducerea 

instanţei. 

E05.Q02 Documente redactatepesteTermen, analiza TribunalulMilitar TIMISOARA 
Perioadaanalizata: 01.01.2017 - 31.12.2017 

OD: date prezentate in raportvalabile la: 03 ianuarie 2018 

 

DOSARE SOLUTIONATE 

TERMEN 
MEDIU 

REDACTARE 

MEDIE 
ZILE 

REDACTAR
E 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 

DIN CARE 
REDACTATE PESTE TERMENUL 

LEGAL F E S I 
NUMAR 
DOSARE PONDERE 

MEDIE ZILE 
DEPASIRE 

37 0 0,0% 0,0 30,5 11,0 
  

P M 
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 Sarcinile de serviciu au fost distribuite personalului instanţei în conformitate cu 

prevederile  Regulamentului de ordine interioară şi au fost duse la îndeplinire, în conformitate cu 

exigenţele unei activităţi judiciare de calitate. 

 Conducerea instanţei a fost sprijinită în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu de către prim-

grefierul tribunalului şi de către ceilalţi grefieri, obţinându-se rezultate notabile în managementul 

instanţei. 

 Pregătirea şi experienţa în domeniul managementului, au permis preşedintelui şi 

vicepreşedintelui instanţei, să coordoneze cu rezultate foarte bune, atât activitatea de judecată cât 

şi pregătirea profesională a personalului auxiliar de specialitate. 

 Magistraţii instanţei care ocupă şi funcţii de conducere au pus în practică cunoştinţele 

acumulate în calitate de manageri, realizând o repartizare judicioasă şi echilibrată a sarcinilor şi o 

bună colaborare cu personalul auxiliar de specialitate.  

 Calitatea managementului a permis obţinerea unor rezultate foarte bune la nivelul 

instanţei, atât în ceea ce priveşte activitatea de judecată cât şi gestionarea judicioasă a resurselor 

umane şi materiale. 

 În cursul anului 2017 conducerea instanţei  a beneficiat de resurse materiale suficiente, 

care au permis terminarea lucrărilor de reparaţii la clădirea în care funcționează Tribunalul 

Militar Timişoara. 

Şi în anul 2017 activitatea de judecată a Tribunalului Militar Timişoara a fost 

desfăşurată de doi magistraţi militari. 

Au funcţionat mai multe complete de judecată, care au asigurat în mod responsabil, 

desfăşurarea activităţii de judecată, pe parcursul întregului an cât şi în timpul vacanţei 

judecătoreşti. 

Completele de judecată au fost desemnate de către preşedintele instanţei, iar 

compunerea lor a fost următoarea: 

- Completul nr.1 - Cameră preliminară şi pentru judecata în primă instanţă – prezidat în 

perioada 01.01.2017-25.06.2017 de colonel magistrat Constantin Meuţă, respectiv în 

perioada 01.07.2017-31.12.2017 de către colonel magistrat Constantin Ciuculescu. 

- Completul nr. 2 - Cameră preliminară şi pentru judecata în primă instanţă - prezidat 

de lt.colonel magistrat Raul Adrian Brăşneanu 

- Completul nr. 1 - drepturi şi libertăţi – prezidat în perioada 01.01.2017-25.06.2017 de 
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colonel magistrat Constantin Meuţă, respectiv în perioada 01.07.2017-31.12.2017 de 

către colonel magistrat Constantin Ciuculescu 

- Completul nr. 2 - drepturi şi libertăţi – prezidat de lt. colonel magistrat Raul Adrian 

Brăşneanu 

- Completul nr. 1 - pentru judecarea contestaţiilor, altele decât cele date de lege în 

competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi - prezidat în perioada 01.01.2017-

25.06.2017 de colonel magistrat Constantin Meuţă, respectiv în perioada 01.07.2017-

31.12.2017 de către colonel magistrat Constantin Ciuculescu 

- Completul nr. 2 - pentru judecarea contestaţiilor, altele decât cele date de lege în 

competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi - prezidat de lt. colonel magistrat 

Raul Adrian Brăşneanu 

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. 1 raportat la art. 7 alin. 1 lit. f din Regulamentul de ordine 

interioară al instanţelor judecătoreşti (Hotărârea nr. 1375/17.12.2015 a Plenului Consiliului 

Superior al Magistraturii), preşedintele tribunalului înfiinţează şi desfiinţează completele 

specializate ale instanţei pe care o conduce. 

La Tribunalul Militar Timişoara au fost înfiinţate complete specializate  care să 

soluţioneze toate infracţiunile prevăzute de Legea nr. 78/2000 şi toate cauzele cu minori şi de 

familie. 

Completele de judecată au soluţionat cauzele aflate pe rol, în numele legii, în scopul 

apărării şi realizării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, precum şi a celorlalte 

drepturi şi interese legitime deduse judecăţii, fără privilegii şi fără discriminări. 

În acest moment, în organigrama Tribunalului Militar Timişoara, există două posturi 

vacante de magistrat militar, iar pentru anul 2018, se impune cu necesitate, completarea schemei 

de personal, prin transferarea unui judecător de la tribunalele civile la Tribunalul Militar 

Timişoara.  

Pentru realizarea acestui obiectiv, conducerea instanţei a făcut demersurile necesare, atât 

către Curtea Militară de Apel cât şi către Direcţia Instanţelor Militare, care gestionează statul de 

funcţii la instanţele militare şi asigură finanţarea lor. 

Conducerea instanţei a solicitat Curţii Militare de Apel şi ordonatorului principal de 

credite M.Ap.N., prin Direcţia Instanţelor Militare, asigurarea resurselor financiare necesare 

dotării Tribunalului Militar Timişoara cu aparatură pentru realizarea activităţii de arhivare 
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electronică, dotării instanţei cu sistemul audio-video de audiere prin video-conferinţă şi 

mijloacele de audiere a martorilor şi a investigatorilor sub acoperire, dotării cu camere de 

supraveghere video, pentru spaţiile publice şi renovarea camerei de consiliu existente în clădirea 

tribunalului la etajul I. 

Pentru o mai bună acoperire a sarcinilor de serviciu încredinţate în prezent, este necesar 

ca la instanţă să activeze cel puţin 3 magistraţi militari. 

La data de 01.02.2014 a intrat în vigoare noul Cod de procedură penală şi instanţa a 

funcţionat cu doi magistraţi militari, care au intrat în componenţa următoarelor complete de 

judecată: 

Completul 1 şi 2 de judecător de drepturi şi libertăţi, Completul 1 şi 2 de judecător de 

cameră preliminară şi judecata în primă instanţă, Completul 1 şi Completul 2 de permanenţă, 

Completul 1 şi Completul 2  de soluţionare a contestaţiilor .  

În anul 2017 la Tribunalul Militar Timişoara au funcţionat următoarele categorii de 

personal: 

- personal auxiliar de specialitate: 3 grefieri şi un grefier arhivar-registrator; 

- personal conex: un aprod şi un agent procedural; 

- personal contractual: îngrijitor. 

În activitatea de judecată, cei doi judecători militari au fost ajutaţi în mod competent, de 

2 grefieri de şedinţă, un grefier delegat cu executarea hotărârilor penale, aflaţi în statul de funcţii, 

un grefier arhivar-registrator, un aprod şi un agent procedural.  

   Întreţinerea localului instanţei a fost asigurată prin contribuţia unui îngrijitor - personal 

civil contractual (angajat cu contract de către Ministerul Apărării Naţionale). 

Resursele umane aflate la dispoziţia instanţei, diminuate în cursul anilor anteriori, au 

fost compensate de munca intensă şi responsabilă a personalului rămas, care a asigurat 

îndeplinirea atribuţiunilor de serviciu în foarte bune condiţii, prin valorificarea experienţei 

profesionale atât a magistraţilor cât şi a personalului auxiliar de specialitate, constatându-se şi o 

bună folosire a timpului de lucru. 

Situaţia resurselor umaneinsuficiente, poate afecta, pe termen lung, buna funcţionare a 

instanţei. 

Schema de personal diminuată în fiecare an, până în anul 2011 şi procedura de 

completare a organigramei cu judecători şi grefieri, de lungă durată şi dificilă, prevăzută de 
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regulamente, constituie cele mai grave vulnerabilităţi, pentru activitatea de judecată a instanţei. 

Se impune cu necesitate, ca în cursul anului 2018 să fie selectaţi şi transferaţi cel puţin 

un judecător şi un grefier de la tribunalele civile, pentru buna funcţionare a instanţei. 

Toate cererile de transfer formulate de judecătorii civili, cu grad de tribunal şi de un 

procuror militar au fost respinse de Secţia pentru judecători a CSM. 

Şi pentru anul 2018, posturile vacante de judecător, existente în cadrul Tribunalului 

Militar Timişoara, nu sunt finanţate de către ordonatorul principal de credite Ministerul Apărării 

Naţionale, astfel că până la finanţarea lor, CSM –ul nu va aproba transferul niciunui judecător, 

aşa cum rezultă cu certitudine din Situaţia posturilor de judecător (schema, ocupate, vacante, 

funcţii de conducerevacante, posture indisponibilizate la 15.01.2018). 

 

II.2. Formarea profesională a personalului  

Independenţa justiţiei se află în legătură directă cu gradul de profesionalism al întregului 

personal, indice de calitate esenţial al funcţionării acesteia. 

În anul 2017 magistraţii Tribunalului Militar Timişoara au participat la cursuri de 

perfecţionare centralizată, organizate de  Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul 

Naţional al Magistraturii şi de Curtea Militară de Apel.  

În perioada 15.05.2017 – 19.05.2017 dl. lt. colonel magistrat Brăşneanu Raul a 

participat la Pregătirea profesională a judecătorilor în cadrul programului de formare continuă 

la nivel descentralizat, care a avut loc la Curtea Militară de Apel Bucureşti. 

În perioada 13.11 – 17.11.2017  dl. lt. colonel magistrat Brăşneanu Raul și domnul 

colonel magistrat Constantin Ciuculescu au participat la Activitatea de formare profesională 

continuă descentralizată, organizată de Curtea Militară de Apel Bucureşti.   

În anul 2017 din cadrul personalului auxiliar de specialitate au participat la cursuri de 

pregătire profesională continuă, organizate de Şcoala Naţională de Grefieri şi de 

Direcţia Instanţelor Militare Bucureşti, doar un singur  grefier - Floare Dacian: 

a) Seminarul cu tema „Drept procesual penal. Ecris”, în perioada 31.10-03.11.2017, la 

Centrul de Pregătire Giroc; 

La sediul instanţei s-a desfăşurat învăţământul profesional, în baza Planului de Pregătire 

aprobat de conducerea Curţii Militare de Apel Bucureşti, la care a participat tot personalul 

auxiliar de specialitate. 
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Programul de pregătire profesională a personalului auxiliar de specialitate, coordonat de 

vicepreşedintele instanţei, în anul 2017, a avut 4 teme, organizate trimestrial după cum urmează:  

 -TRIM. I  Copierea, versionareaşi crearea dosarelor asociate în Ecris. 
 -TRIM. II Procedura de soluţionare a propunerii de arestare preventivă formulată 
în faza de urmărire penală. 

-TRIM. III Atribuţiile grefierului delegat cu punerea în executare a hotărârilor 
penale. 

-TRIM. IV Procedura de cameră preliminară. 
 

Priorităţile activităţii de perfecţionare a pregătirii profesionale vor fi orientate cu 

precădere pe dezvoltarea performanţelor individuale a judecătorilor şi personalului auxiliar de 

specialitate, prin perfecţionare profesională de calitate şi prin valorificarea rezultatelor evaluării 

activităţii profesionale. 

 Pregătirea profesională în cursul anului 2018 va fi focalizată pe cunoaşterea prevederilor 

noilor coduri (Codul penal şi Codul de procedură penală) precum şi pe aprofundarea 

cunoştinţelor de utilizare eficientă a programului informatic ECRIS. 

 Şi în cursul anului 2018 judecătorii şi grefierii Tribunalului Militar Timişoara vor fi 

motivaţi şi determinaţi să participe cu responsabilitate la cursurile de pregătire profesională ce 

vor fi organizate de către INM, CSM, SNG şi Curtea Militară de Apel.  

 

II.3. Situaţia sancţiunilor disciplinare şi penale aplicate în cursul anului 2017 pe fiecare 

categorie de personal  

A. Răspunderea disciplinară a judecătorilor şi a personalului auxiliar 

 Conform dispoziţiilor art. 98 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor: 

    (1) Judecătorii şi procurorii răspund disciplinar pentru abaterile de la îndatoririle de serviciu, 

precum şi pentru faptele care afectează prestigiul justiţiei. 

    (2) Răspunderea disciplinară a judecătorilor şi procurorilor militari poate fi angajată numai 

potrivit dispoziţiilor prezentei legi. 

 Conform dispoziţiilor art. 99 din aceeaşi lege constituie abateri disciplinare: 

a) manifestările care aducatingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei, 

săvârşite în exercitarea sau în afara exercitării atribuţiilor de serviciu; 

b) încălcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilităţi şi interdicţii privind judecătorii şi 

procurorii; 
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c) atitudinile nedemne în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu faţă de colegi, celălalt personal 

al instanţei sau al parchetuluiîn care funcţionează, inspector judiciari, avocaţi, experţi, martori, 

justiţiabili ori reprezentanţii altor instituţii; 

d) desfăşurarea de activităţi publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice în 

exercitarea atribuţiilor de serviciu; 

e) refuzul nejustificat de a primi la dosar cererile, concluziile, memoriile sau actele depuse de 

părţile din proces; 

f) refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire de serviciu; 

g) nerespectarea de către procuror a dispoziţiilor procurorului ierarhic superior, date în scris şi în 

conformitate cu legea; 

h) nerespectarea în mod repetat şi din motive imputabile a dispoziţiilor legale privitoare la 

soluţionarea cu celeritate a cauzelor ori întârzierea repetată în efectuarea lucrărilor, din motive 

imputabile; 

i) nerespectarea îndatoririi de a se abţine atunci când judecătorul sau procurorul ştie că există una 

din cauzele prevăzute de lege pentru abţinerea sa, precum şi formularea de cereri repetate şi 

nejustificate de abţinere în aceeaşi cauză, care are ca efect tergiversarea judecăţii; 

j) nerespectarea secretului deliberării sau a confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter, 

precum şi a altor informaţii de aceeaşi natură de care a luat cunoştinţă în exercitarea funcţiei, cu 

excepţia celor de interes public, în condiţiile legii; 

k) absenţe nemotivate de la serviciu, în mod repetat sau care afectează în mod direct activitatea 

instanţei ori a parchetului; 

l) imixtiunea în activitatea altui judecător sau procuror; 

m) nerespectarea în mod nejustificat a dispoziţiilor ori deciziilor cu caracter administrativ 

dispuse în conformitate cu legea de conducătorul instanţei sau al parchetului ori a altor obligaţii 

cu caracter administrative prevăzute de lege sau regulamente; 

n) folosirea funcţiei deţinute pentru a obţine un tratament favorabil din partea autorităţilor sau 

intervenţiile pentru soluţionarea unor cereri, pretinderea ori acceptarea rezolvării intereselor 

personale sau ale membrilor familiei ori ale altor persoane, altfel decât în limita cadrului legal 

reglementat pentru toţi cetăţenii; 

o) nerespectarea în mod grav sau repetat a dispoziţiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor; 

p) obstrucţionarea activităţii de inspecţie a inspectorilor judiciari, prin orice mijloace; 
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q) participarea direct sau prin personae interpuse la jocurile de tip piramidal, jocuri de noroc sau 

sisteme de investiţii pentru care nu este asigurată transparenţa fondurilor; 

r) lipsa totală a motivării hotărârilor judecătoreşti sau a actelor judiciare ale procurorului, în 

condiţiile legii; 

s) utilizarea unor expresii inadecvate în cuprinsul hotărârilor judecătoreşti sau al actelor judiciare 

ale procurorului ori motivarea în mod vădit contrară raţionamentului juridic, de natură                 

să afecteze prestigiul justiţiei sau demnitatea funcţiei de magistrat; 

ş) nerespectarea deciziilor Curţii Constituţionale ori a deciziilor pronunţate de Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie în soluţionarea recursurilor în interesul legii; 

t) exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă. 

Potrivit dispoziţiilor art. 99^1: 

(1) Există rea-credinţă atunci când judecătorul sau procurorul încalcă cu ştiinţă normele de 

drept material ori procesual, urmărind sau acceptând vătămarea unei persoane.                

(2) Există gravă neglijenţă atunci când judecătorul sau procurorul nesocoteşte din culpă, în 

mod grav, neîndoielnic şi nescuzabil, normele de drept material ori procesual. 

 Conform dispoziţiilor art. 100 sancţiunile disciplinare care se pot aplica judecătorilor şi 

procurorilor, proporţional cu gravitatea abaterilor, sunt: 

a) avertismentul; 

b) diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu până la 20% pe o perioadă de până la 6 

luni; 

c) mutarea disciplinară pentru o perioadă de până la un an la o altă instant sau la un alt parchet, 

situate în circumscripţia altei curţi de apel ori în circumscripţia altui parchet de pe lângă o curte 

de apel; 

d) suspendarea din funcţie pe o perioadă de până la 6 luni; 

e) excluderea din magistratură. 

  

 Starea disciplinarăîn cursul anului 2017 în cadrul instanţeia fost foarte bună, nefiind 

aplicate sancţiuni disciplinare magistraţilor.  

 Evaluarea magistraţilor militari s-a realizat de către o comisie care funcţionează în cadrul 

Curţii Militare de Apel Bucureşti, numită de Consiliul Superior al Magistraturii pentru evaluarea 

magistraţilor din toate instanţele militare. 
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În urma evaluării, realizată pentru perioada 2014-2016, atât preşedintele cât şi 

vicepreşedintele instanţei au exercitat atribuţiile manageriale în spiritul eficientizării activităţii, 

au fost preocupaţi de repartizarea echilibrată a resurselor, au asigurat respectarea legii, 

independenţa şi prestigiul instanţei. 

Activitatea meritorie a magistraţilor, a determinat obţinerea, de către fiecare, a 

calificativului „FOARTE BUN”, atât pentru activitatea de judecată (profesională) cât şi pentru 

activitatea managerială. 

Magistraţii instanţei au fost preocupaţi de creşterea calităţii actului de justiţie, de 

solemnitatea şedinţelor de judecată, de motivarea personalului, de eficientizarea actului de 

control şi de repartizarea echilibrată a sarcinilor pentru personalul instanţei.  

În cursul anului 2017 activitatea personalului auxiliar de specialitate a fost meritorie, 

majoritatea disfuncţionalităţilor au fost rezolvate operativ, astfel că personalul auxiliar de 

specialitate şi conex a obţinut calificativul „FOARTE BINE ”. 

B. Răspunderea penală a judecătorilor şi a personalului auxiliar  

Nici în trecut și nici în cursul anului 2017, niciunul dintre magistraţi şi nicio persoană 

care aparţine personalului auxiliar de specialitate şi conex din cadrul Tribunalului Militar 

Timişoara nu au fost cerectaţi pentru săvârşirea vreunei fapte de natură penală. 

 

CAPITOLUL III 

                  Infrastructura instanţei 

 

Tribunalul Militar Timişoara îşi desfăşoară activitatea într-un imobil edificat în anul 

1890, ce face parte din patrimoniul naţional arhitectural. Alături de Tribunalul Militar Timişoara, 

în aceeaşi clădire îşi desfăşoară activitatea şi Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar 

Timişoara. 

Actuala compartimentare a clădirii permite desfăşurarea activităţii magistraţilor militari şi 

a personalului auxiliar de specialitate în bune condiţii. 

Cu ocazia verificării periodice a clădirii Cazarmei 975 Timişoara, specialiştii U.M. 02517 

Craiova, au constatat că mai sunt necesare lucrări de reparaţii curente, la clădirea Tribunalului 

Militar Timişoara. Lucrările de reparaţii au fost evidenţiate în procesul-verbal, întocmit de 

comisia de verificare. 
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S-a finalizat reparaţia de la acoperişul clădirii, în partea situată deasupra casei scărilor şi 

s-au realizat lucrările de reparaţii în partea din spate a clădirii tribunalului, ca urmare a 

demersurilor repetate ale conducerii instanței. 

Pentru anul 2018 se impune efectuarea unor lucrări de reparaţii la cupola  metalică aflată 

deasupra sălii de ședință. 

În anul 2017 nu s-au mai primit fonduri băneşti de la Ministerul Apărării Naţionale, 

întrucât Direcţia Instanţelor Militare ne-a furnizat periodic rechizite şi materiale de curăţenie, 

precum şi toner pentru aparatele de copiat şi imprimante. 

Prin grija Direcţiei Instanţelor Militare, în anul 2017, facturile de utilităţi au fost plătite de 

Brigada nr. 18 Infanterie Banat. 

Începând cu data de 03.01.2012 repartizarea cauzelor s-a efectuat în sistemul informatic 

prin programul ECRIS.  

Pentru implementarea sistemului informatic prin programul ECRIS au fost pregătite 5 

sisteme informatice, de către specialiştii Direcţiei Instanţelor Militare.  

Hard diskurile celor 5 staţii de lucru, au fost formatate si reinstalat sistemul de operare 

Windows XP Professional Service Pack 3, softul Microsoft Office 2007 şi Antivirusul Forefront 

Endpoint Protection. 

Conform contractului de comodat nr. SG 6501/27.11.2009, încheiat între Ministerul 

Comunicaţiilor şi Ministerul Apărării Naţionale, instanţei i-au fost repartizate 5 licenţe în 

vederea utilizării acestor produse software. 

În 20.11.2015 Tribunalul Militar Timişoara a fost dotat cu aparatură de copiere, 

multiplicare, scanare (Multifuncţională Konika- Minolta) cu capacitate mare de copier şi 

multiplicare.    

Privitor la parcul auto, se impune să precizăm faptul că, autoturismul pus la dispoziţie de 

către Ministerul Apărării Naţionale,  marca Cielo, se află  într-o stare de uzură avansată, având 

peste 400.000 km şi o vechime de 19 ani.  

CAPITOLUL IV 

              CONCLUZII 

 

În cursul anului 2017, atât magistraţii militari din cadrul Tribunalului Militar Timişoara 

cât şi personalul auxiliar de specialitate şi-au îndeplinit sarcinile de serviciu cu maximă 
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responsabilitate şi au obţinut rezultate foarte bune, atât în activitatea de judecată cât şi în 

activitatea managerială. 

În anul 2018, se impune acordarea unei atenţii sporite ridicării nivelului profesional al 

judecătorilor militari şi al  personalului auxiliar de specialitate.  

Se vor studia cu maximă responsabilitate, de către întregul personal al instanţei, noile 

coduri, (penal şi de procedură penală, precum şi legile de punere în aplicare ale acestora) precum 

şi modificările legislative, care urmează să intre în vigoare în cursul anului 2018 şi se va pune un 

accent deosebit pe unificarea practicii judiciare  şi pe cunoaşterea legislaţiei comunitare. 

În atenţia conducerii instanţei, trebuie să stea necesitatea ridicării gradului de 

cunoştinţe al întregului personal, în utilizarea sistemului informatic ECRIS şi pentru 

valorificarea eficientă a resurselor materiale şi umane aflate la dispoziţie. 

De asemenea, se va acorda atenţia necesară menţinerii unui climat sănătos de lucru şi 

respectării disciplinei în cadrul instanţei, conform reglementărilor în vigoare. 

Bilanţul a fost aprobat în unanimitate de Adunarea generală a judecătorilor care a 

avut loc la data de 29.01.2018. 

 

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI MILITAR TIMIŞOARA 

Lt. colonel magistrat, 

                Raul  Brășneanu 

 

 

 

Red. R.B. 
Tehnored. D.F. 
29.01.2018 

 

 


