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Capitolul I 
Introducere 

 
 
Potrivit dispoziţiilor constituţionale, în România, puterea judecătorească se exercită de 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de celelalte instanţe judecătoreşti, fiind separată  şi în 
echilibru cu celelalte puteri ale statului, având atribuţii proprii ce sunt exercitate în conformitate 
cu principiul constituţional al independenţei şi inamovibilităţii judecătorilor.  

Potrivit Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare (în continuare Legea nr.304/2004), puterea judecătorească are o structură 
piramidală cu 4 niveluri: 1. judecătorii (fără personalitate juridică); 2. tribunale (cu personalitate 
juridică, preşedinţii acestora având calitatea de ordonatori terţiari de credite), tribunale 
specializate (fără personalitate juridică), respectiv tribunale militare (fără personalitate juridică); 
3. curţi de apel (cu personalitate juridică, preşedinţii acestora fiind ordonatori secundari de 
credite), respectiv Curtea Militară de Apel Bucureşti (cu personalitate juridică, însă preşedintele 
nu are calitatea de ordonator de credite); 4. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, singura instanţă 
supremă, cu personalitate juridică şi cu sediul în capitala ţării. 

Activitatea instanţelor, inclusiv a celor militare, este organizată potrivit dispoziţiilor Legii 
nr.304/2004 şi ale Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat 
prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.1375/2015(în continuare 
Regulamentul de ordine interioară). 

Legiuitorul noului Cod de procedură penală a regândit competenţa instanţelor militare, 
doar pe două paliere, în sensul reglementării competenţei tribunalului militar - cu rang de 
tribunal - şi a curţii militare de apel. Tribunalul Militar Timişoara (ca şi tribunalele militare 
situate în municipiile Bucureşti, Cluj-Napoca şi Iaşi) funcţionează în circumscripţia Curţii 
Militare de Apel Bucureşti, fiind o instanţă specializată cu rang de tribunal. 

În ceea ce priveşte competenţa funcţională, după materie şi după calitatea persoanei, 
potrivit dispoziţiilor art.37 din Cod de procedură penală: (1) Tribunalul militar judecă în primă 
instanţă toate infracţiunile comise de militari până la gradul de colonel inclusiv, cu excepţia celor 
date în competenţa altor instanţe. (2) Tribunalul militar soluţionează şi alte cauze anume 
prevăzute de lege. 

Circumscripţia teritorială a Tribunalului Militar Timişoara cuprinde judeţele: Timiş, 
Caraş-Severin, Arad, Hunedoara, Gorj, Dolj şi Mehedinţi. Datorită specificului său, Tribunalul 
Militar Timişoara nu este structurat pe secţii, însă are toate compartimentele auxiliare, organizate 
conform Regulamentului de ordine interioară şi Legii nr.304/2004, cu excepţia compartimentelor 
ce privesc litigiile în materie civilă şi cele între profesionişti, care nu sunt necesare datorită 
competenţei strict specializate.  

Statutul juridic constituţional al judecătorilor militari este identic cu cel al judecătorilor 
care funcţionează la o instanţă civilă în ceea ce priveşte incompatibilităţile, stabilite în aceiaşi 
termeni în art.125 alin.(3), conform cărora funcţia de judecător este incompatibilă cu orice altă 
funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior. La nivel 
infraconstituţional, statutul judecătorilor militari este reglementat, la fel ca cel al judecătorilor 
care funcţionează la instanţele civile, prin Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (în continuare Legea 
nr.303/2004). 
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Astfel, dispoziţiile art.56 alin.3 din Legea 304/2004, în conformitate cu care instanţele 
militare au statut de unitate militară şi ale art.74 alin 4 din Legea nr.303/2004, în conformitate cu 
care judecătorii militari sunt militari activi şi au toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din 
această calitate, trebuie interpretate prin prisma statutului constituţional şi infraconstituţional al 
instanţelor militare şi al judecătorilor militari. 

În conformitate cu art.43 şi urm. din Legea nr.304/2004, coroborat cu art.9 şi urm. din 
Regulamentul de ordine interioară, conducerea Tribunalului Militar Timişoara este asigurată de 
un preşedinte, care exercită atribuţiile manageriale în scopul organizării eficiente a activităţii 
acestuia, ajutat de un vicepreşedinte. În cadrul instanţei nu este constituit colegiul de conducere, 
ca organ colegial de conducere, iar toţi judecătorii formează adunarea generală, cu atribuţiile 
prevăzute de art.51 din Legea nr.304/2004 raportat la art. 15 din Regulamentul de ordine 
interioară. 

În concret, în anul 2019, funcţia de preşedinte al acestei instanţe a fost exercitată de dl. 
judecător col. Raul-Adrian Brăşneanu, numit prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.860/2017 pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 15.07.2017, iar funcţia de vicepreşedinte 
a fost exercitată de dl. judecător col. Constantin Ciuculescu, numit prin Hotărârea Secţiei pentru 
judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr.1534/2018 pe o perioadă de 3 ani, începând 
cu data de 01.01.2019.  
 Urmare transferului domnului judecător mr. Ovidiu-Ştefan Scărlătescu de la Judecătoria 
Făget la Tribunalul Militar Timişoara, începând cu data de 15.03.2019, în cadrul instanţei s-a 
constituit colegiul de conducere, format din cei trei judecători care funcţionează în cadrul 
instanţei. 

În luna ianuarie 2019 funcţia de prim-grefier a fost îndeplinită de către domnul grefier 
Dacian Floare. În urma concursului pentru ocuparea funcţiei de prim-grefier la Tribunalul Militar 
Timişoara, desfăşurat în data de 10.12.2018 la sediul Curţii Militare de Apel Bucureşti, prin 
decizia nr.5 din 23.01.2019 a preşedintelui Curţii  Militare de Apel Bucureşti, începând cu data 
de 01.02.2019, doamna grefier Mihaiela-Mirela Ciortuz a fost numită în funcţia de prim-grefier 
la Tribunalul Militar Timişoara, pe o perioadă de 5 ani.   
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Capitolul II 
Date statistice privind activitatea Tribunalului Militar Timişoara 

 
II.1. Volumul de activitate 

În anul 2019 la Tribunalul Militar Timişoara au funcţionat: 3 complete de judecători de 
drepturi şi libertăţi, C 1 Drepturi şi libertăţi (judecător col. Constantin Ciuculescu), C 2 Drepturi 
şi libertăţi (judecător col. Raul Adrian Brăşneanu), C 3 Drepturi şi libertăţi  (judecător mr. 
Ovidiu-Ştefan Scărlătescu – începând cu data de 18.03.2019), 3 complete de judecători de 
cameră preliminară şi pentru judecata în primă instanţă, specializate și pentru soluţionarea 
cauzelor de corupție și a cauzelor cu minori: C 1 (judecător col. Constantin Ciuculescu), C 2 
(judecător col. Raul Adrian Brăşneanu), C 3 (judecător mr. Ovidiu-Ştefan Scărlătescu – începând 
cu data de 18.03.2019) şi completul judecătorului cu executarea penală C-JEx. (judecător col. 
Raul Adrian Brăşneanu). 

În ceea ce priveşte volumul de activitate, factorii care au diferenţiat şi în anul 2019 
instanţele civile de cele militare sub acest aspect au fost: categoria restrânsă a persoanelor 
susceptibile de a fi subiecţi activi ai infracţiunilor date în competenţa de judecată a instanţelor 
militare; profesionalizarea şi specializarea serviciilor militare, externalizarea unor activităţi ale 
organismului militar. Potrivit dispoziţiilor art.37 din noul Cod de procedură penală: (1) 
Tribunalul militar judecă în primă instanţă toate infracţiunile comise de militari până la gradul de 
colonel inclusiv, cu excepţia celor date în competenţa altor instanţe; Tribunalul militar 
soluţionează şi alte cauze anume prevăzute de lege.  

Preliminar, trebuie menţionat că dosarele prezentate în situaţiile statistice R99:M01-M04 
din aplicaţia STATIS, astfel cum sunt redate mai jos, sunt excluse din toate celelalte situaţii 
statistice din aplicaţia STATIS: 

 

R99.M01 Lista dosare intrate: fara complet repartizat in ECRIS. 
CRITERII DE CAUTARE 

Instanta: {Tribunalul Militar TIMISOARA}  

OS: date prezentate in raport valabile la: 31 decembrie 2019 

  
NUMAR DOSARE 

1 

  
NUMAR 

NATIONAL 
DATA 

DOSAR 
DENUMIRE OBIECT 

MATERIE 
JURIDICA 

STADIU 
PROCESUAL 

77/751/2019/a1 05.12.2019 
măsuri şi excepţii dispuse de 

judecătorul de cameră 
preliminară 

Penal 
Fond 

 
Dosarul prezentat în situaţia statistică R99:M01 din aplicaţia STATIS nu are complet 

repartizat în ECRIS întrucât la data de 31.12.2019 - dată în raport cu care este prezentată în 
aplicaţia STATIS această situaţie statistică – în dosarul asociat 77/751/2019/a1 nu fusese 
fixat încă termen pentru soluţionarea eventualelor cereri şi excepţii de către judecătorul de 
cameră preliminară. 
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Potrivit situaţiei statistice rezultate din aplicaţia STATIS în cursul anului 2019 pe rolul 
Tribunalului Militar Timişoara s-au înregistrat 105 dosare nou intrate, la care se adaugă un stoc 
de 13 dosare din anul 2018, rezultând un total de 118 dosare.  
 

R13.Q02 Statistica volum activitate, analiza Tribunal. 
CRITERII DE CAUTARE 
Perioada analizata: {01.01.2019 - 31.12.2019}  
Instanta: {Tribunalul Militar TIMISOARA}  

  

VOLUM ACTIVITATE SOLUTIONATE 
STOC 
FINAL TOTAL 

DIN CARE 
TOTAL 

DIN CARE DIN 
STOC 

INITIAL 
INTRATE 

STOC 
INITIAL 

INTRATE 

118 13 105 107 12 92,3% 95 90,5% 11 
 
Comparativ, în anul 2018 s-au înregistrat un număr de 111 dosare noi. Astfel, ritmul de 

evoluţie, potrivit situaţiei statistice prezentate mai jos, este în scădere cu 5,41 %, în anul 2019 
fiind înregistrate cu 6 dosare mai puţin decât în anul 2018. 

 

R01.Q32 Evolutie Comparativa dosare intrate, analiza Tribunal. 
CRITERII DE CAUTARE 

Perioada analizata: {01.01.2019 - 31.12.2019}Perioada referinta: {01.01.2018 - 31.12.2018}  
Instanta: {Tribunalul Militar TIMISOARA}  

  

PERIOADA RITMUL DE 
EVOLUTIE 

NUMAR TRIBUNALE TOTAL EVOLUTIE 

ANALIZATA REFERINTA IN CRESTERE 

105 111 S 5,41% 

0 0 
IN SCADERE 

1 6 
IN STAGNARE 

0 
 
Situaţia statistică a celor 105 dosare nou intrate în 2019, total dosare, complexitate 

cumulată, medie complexitate şi în funcţie de stadiul procesual, se prezintă astfel: 
 

R01.Q08 Statistica dosare intrate, analiza Stadiu Procesual. 
CRITERII DE CAUTARE 
Perioada analizata: {01.01.2019 - 31.12.2019}  
Instanta: {Tribunalul Militar TIMISOARA}  

  
DOSARE 

COMPLEXITATE 

CUMULATA MEDIE 

105 717 6,8 

  

ORDINE 
STADIU 
PROCESUAL 

DOSARE COMPLEXITATE 

NUMAR PONDERE CUMULATA PONDERE MEDIE 

1 Fond 103 98,1% 703 98,0% 6,8 
2 Revizuire - Fond 2 1,9% 14 2,0% 7,0 
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 Mai jos este redată situaţia statistică a celor 103 dosare nou intrate în 2019 – stadiul 
procesual fond, în funcţie de obiectul acestora, astfel: 
 

R01.Q07 Statistica dosare intrate, analiza Materie-Obiecte. 
CRITERII DE CAUTARE 
Perioada analizata: {01.01.2019 - 31.12.2019}  
Instanta: {Tribunalul Militar TIMISOARA}  
Stadiu procesual: {Fond} }  

  
DOSARE 

COMPLEXITATE 

CUMULATA MEDIE 

103 703 6,8 

  

ORDINE DENUMIRE OBIECT 
DOSARE COMPLEXITATE 

NUMAR PONDERE CUMULATA PONDERE MEDIE 

1 
confirmare renunţare urmărire 
penală (art. 318 alin. 12 NCPP) 

21 20,4% 118 16,8% 
5,6 

2 
măsuri şi excepţii dispuse de 
judecătorul de cameră preliminară 

21 20,4% 111 15,8% 
5,3 

3 sesizarea cu acordul de recunoaştere 
a vinovăţiei (art.483 NCPP) 

14 13,6% 113 16,1% 
8,1 

4 
plângere soluţii de 
neurmărire/netrimitere judecată 
(art.340 NCPP) 

13 12,6% 98 13,9% 

7,5 

5 
conducerea unui vehicul sub 
influenţa alcoolului sau a altor 
substanţe (art.336 NCP) 

7 6,8% 44 6,3% 

6,3 
6 ucidere din culpă (art.192 NCP) 4 3,9% 37 5,3% 9,3 

7 
refuzul sau sustragerea de la 
prelevarea de mostre biologice 
(art.337 NCP) 

3 2,9% 18 2,6% 

6,0 

8 
conducerea unui vehicul fără permis 
de conducere (art.335 NCP) 2 1,9% 12 1,7% 

6,0 

9 
obţinere date comunicări electronice 
(art.152 NCPP) 

2 1,9% 14 2,0% 
7,0 

10 abandonul de familie (art.378 NCP) 1 1,0% 5 0,7% 5,0 
11 abuzul de încredere (art.238 NCP) 1 1,0% 5 0,7% 5,0 

12 
confimare redeschidere urmărire 
penală (art.335 alin. 4 NCPP) 

1 1,0% 7 1,0% 
7,0 

13 
confirmare supraveghere tehnica 
(art.141 NCPP) 

1 1,0% 7 1,0% 
7,0 

14 
contestarea măsurii asigurătorii 
(art.250 NCPP) 1 1,0% 15 2,1% 

15,0 

15 
contestaţia la executare (art.598 
NCPP) 

1 1,0% 8 1,1% 
8,0 
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16 
desfiinţare înscrisuri (art.315 lit. d 
NCPP) 

1 1,0% 7 1,0% 
7,0 

17 insubordonarea (art.417 NCP) 1 1,0% 8 1,1% 8,0 

18 
lipsirea de libertate în mod ilegal 
(art.205 NCP) 

1 1,0% 8 1,1% 
8,0 

19 luarea măsurii arestării preventive 
(art.223 NCPP) 

1 1,0% 6 0,9% 
6,0 

20 
modificarea/încetarea obligaţiilor 
(art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013) 

1 1,0% 6 0,9% 
6,0 

21 percheziţie (art.158 NCPP) 1 1,0% 8 1,1% 8,0 

22 
reabilitarea judecătorească (art.527 
NCPP) 

1 1,0% 7 1,0% 
7,0 

23 
supravegherea tehnică (art.139 
NCPP) 1 1,0% 10 1,4% 10,0 

24 traficul de minori (art.211 NCP) 1 1,0% 25 3,6% 25,0 
25 violenţa în familie (art.199 NCP) 1 1,0% 6 0,9% 6,0 

 
Din cele 103 dosare nou intrate în 2019 – stadiul procesual fond, 36 au ca obiect 

infracţiuni prevăzute de Codul penal sau de alte legi speciale, din care 14 sunt acorduri de 
recunoaştere a vinovăţiei, astfel cum rezultă din situaţia statistică de mai jos: 
 

R01.Q07 Statistica dosare intrate, analiza Materie-Obiecte. 
CRITERII DE CAUTARE 
Perioada analizata: {01.01.2019 - 31.12.2019}  
Instanta: {Tribunalul Militar TIMISOARA}  
Infractiune: {da}  
Stadiu procesual: {Fond}   

  
DOSARE 

COMPLEXITATE 

CUMULATA MEDIE 

36 281 7,8 

  

ORDINE DENUMIRE OBIECT 
DOSARE COMPLEXITATE 

NUMAR PONDERE CUMULATA PONDERE MEDIE 

1 
sesizarea cu acordul de recunoaştere 
a vinovăţiei (art.483 NCPP) 

14 38,9% 113 40,2% 
8,1 

2 
conducerea unui vehicul sub 
influenţa alcoolului sau a altor 
substanţe (art.336 NCP) 

7 19,4% 44 15,7% 

6,3 
3 ucidere din culpă (art.192 NCP) 4 11,1% 37 13,2% 9,3 

4 
refuzul sau sustragerea de la 
prelevarea de mostre biologice 
(art.337 NCP) 

3 8,3% 18 6,4% 

6,0 

5 
conducerea unui vehicul fără permis 
de conducere (art.335 NCP) 

2 5,6% 12 4,3% 
6,0 
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6 abandonul de familie (art.378 NCP) 1 2,8% 5 1,8% 5,0 
7 abuzul de încredere (art.238 NCP) 1 2,8% 5 1,8% 5,0 
8 insubordonarea (art.417 NCP) 1 2,8% 8 2,8% 8,0 

9 lipsirea de libertate în mod ilegal 
(art.205 NCP) 

1 2,8% 8 2,8% 
8,0 

10 traficul de minori (art.211 NCP) 1 2,8% 25 8,9% 25,0 
11 violenţa în familie (art.199 NCP) 1 2,8% 6 2,1% 6,0 

 
Cele două dosare înregistrate în 2019 - stadiul procesual revizuire-fond - au avut ca 

obiect plângere soluţii de neurmărire/netrimitere judecată (art.340 NCPP). 
 
Din cele 118 dosare, în cursul anului 2019 au fost soluţionate 107 (în acest număr sunt 

incluse şi dosarele în care pronunţarea s-a făcut în cursul anului 2018 dar închise în anul 2019, 
dar şi dosarele care s-au închis corect în aplicaţia ECRIS în anul 2019), stocul la data de 
31.12.2019 fiind de 11 dosare, astfel: 

 

R13.Q02 Statistica volum activitate, analiza Tribunal. 
CRITERII DE CAUTARE 
Perioada analizata: {01.01.2019 - 31.12.2019} Instanta: {Tribunalul Militar TIMISOARA}   

  

VOLUM ACTIVITATE SOLUTIONATE 

STOC FINAL 
TOTAL 

DIN CARE 
TOTAL 

DIN CARE DIN 

STOC INITIAL INTRATE STOC INITIAL INTRATE 

118 13 105 107 12 92.3% 95 90,5% 11 
 

Mai jos este redată situaţia totală a dosarelor soluţionate (închise) în anul 2019 de 
Tribunalul Militar Timişoara, respectiv a dosarelor soluţionate (închise) în anul 2019 în funcţie 
de stadiul procesual. 

 

R10.Q10 Statistica dosare inchise, analiza Stadiu Procesual. 
CRITERII DE CAUTARE 

Perioada analizata: {01.01.2019 - 31.12.2019} Instanta: {Tribunalul Militar TIMISOARA}  

  

COMPONENTA SOLUTIONARE 

TOTAL GENERAL 
DIN CARE CU DURATA DE SOLUTIONARE ANALIZATA 

VALOARE GENERALA 
PONDERE DIN 

TOTAL GENERAL 
107 107 100,0% 

  

ORDINE STADIU 
PROCESUAL 

COMPONENTA SOLUTIONARE 

TOTAL 
PONDERE 

DIN 
GENERAL 

DIN CARE CU DURATA DE SOLUTIONARE 
ANALIZATA 

VALOARE 
PONDERE 

DIN 
GENERAL 

PONDERE DIN 
TOTAL 

1 Fond 106 99,1% 106 99,1% 100,0% 
2 Revizuire - Fond 1 0,9% 1 0,9% 100,0% 
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Situaţia statistică a celor 107 dosare închise în anul 2019 de Tribunalul Militar 
Timişoara, în funcţie de tipul de document final ataşat soluţiei, se prezintă astfel: 
 

R10.Q07 Statistica dosare inchise, analiza Tip Document. 
CRITERII DE CAUTARE 
Perioada analizata: {01.01.2019 - 31.12.2019}  
Instanta: {Tribunalul Militar TIMISOARA}  

  

COMPONENTA SOLUTIONARE 

TOTAL GENERAL 

DIN CARE CU DURATA DE 
SOLUTIONARE ANALIZATA 

VALOARE GENERALA 
PONDERE 

DIN TOTAL 
GENERAL 

107 107 100,0% 
  

ORDINE 
DOCUMENT 
FINAL 

COMPONENTA SOLUTIONARE 

TOTAL 
PONDERE 

DIN 
GENERAL 

DIN CARE CU DURATA DE 
SOLUTIONARE ANALIZATA 

VALOARE 
PONDERE 

DIN 
GENERAL 

PONDERE 
DIN TOTAL 

1 Hotărâre 40 37,4% 40 37,4% 100,0% 

2 
Încheiere finală 
(dezinvestire) 

24 22,4% 24 22,4% 
100,0% 

3 
Încheiere finală 
camera 
preliminară 

23 21,5% 23 21,5% 
100,0% 

4 
Încheiere finală 
camera consiliu 10 9,3% 10 9,3% 100,0% 

5 
Hotărâre cameră 
consiliu 4 3,7% 4 3,7% 100,0% 

6 
Încheiere – 
încuviinţare 
ascultare 

4 3,7% 4 3,7% 
100,0% 

7 
Încheiere - măsuri 
preventive (faza 
de UP) 

1 0,9% 1 0,9% 
100,0% 

8 
Încheiere 
Percheziţie 

1 0,9% 1 0,9% 
100,0% 
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Numărul total de dosare închise în anul 2019 de fiecare judecător, se prezintă astfel:    
 

 
R10.D01 Lista dosare închise. 
CRITERII DE CAUTARE 
Instanta: {Tribunalul Militar TIMISOARA}  
Data inchidere in perioada: {01.01.2019 - 31.12.2019}  
Data pronuntare in perioada: {01.01.2018 - 31.12.2019}  
 

Redactor: {COL. BRĂŞNEANU Raul Adrian}  

  
NUMAR DOSARE 

34 
Redactor: {COL. CIUCULESCU Constantin}  

  
NUMAR DOSARE 

44 
Redactor: { MR. SCĂRLĂTESCU Ovidiu Ştefan }  

    
NUMAR DOSARE 

29 

 
 
Situaţia statistică a celor 107 dosare închise în anul 2019 de Tribunalul Militar 

Timişoara de fiecare judecător, pe tip de document final ataşat soluţiei, se prezintă astfel:   
 
                                  

Nr 
crt 

Judecător Hotărâre Hotărâre 
cameră 

de 
consiliu 

Încheiere 
finală 

(dezinvestire) 

Încheiere 
finală 

camera 
de 

consiliu 

Încheiere 
finală 

cameră 
preliminară  

Încheiere – 
măsuri 

preventive 
(faza de 

UP) 

Încheiere 
finală 
măsuri 

preventive 
(faza de 
judecată) 

Încheiere 
încuviinţare 

ascultare 

Încheiere 
percheziţie 
 
  
 

TOTAL  
(SENTINŢE 

+ÎNCHEIERI) 

1 Raul-Adrian 
Brăşneanu 

12 4 3 7 8 - - - - 34 
(16+18) 

2 Constantin 
Ciuculescu 

17 - 14 - 11 - - 2 - 44 
(17+27) 

3 Ovidiu-
Ştefan 
Scărlătescu 

11 - 7 3 4 1 - 2 1 29 
(11+18) 

 TOTAL 40 4 24 10 23 1 - 4 1 107 
(44+63) 
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Mai jos este redată lista celor 11 dosare aflate în stoc la data de 31.12.2019: 
   
R11.D01 Lista dosare in stoc. 

CRITERII DE CAUTARE 

Instanta: {Tribunalul Militar TIMISOARA}  
Stoc la data: {31.12.2019}  

  
NUMAR DOSARE 

11 

  
NUMAR 

NATIONAL 
DATA 

DOSAR 
VECHIME 

DOSAR 
DENUMIRE OBIECT 

MATERIE 
JURIDICA 

STADIU 
PROCESUAL 

77/751/2018 12.11.2018 
1 an 1 luna 

19 zile dezertarea (art.414 NCP) Penal Fond 

29/751/2019 03.06.2019 6 luni 28 zile ucidere din culpă (art.192 NCP) Penal Fond 

46/751/2019 05.08.2019 4 luni 26 zile 
lipsirea de libertate în mod ilegal 

(art.205 NCP) Penal Fond 

71/751/2019 23.10.2019 2 luni 8 zile 

plângere soluţii de 
neurmărire/netrimitere 
judecată (art.340 NCPP) Penal Fond 

74/751/2019 28.11.2019 1 luna 3 zile 
abandonul de familie (art.378 

NCP) Penal Fond 

77/751/2019 05.12.2019 26 zile ucidere din culpă (art.192 NCP) Penal Fond 

78/751/2019 18.12.2019 13 zile 

plângere soluţii de 
neurmărire/netrimitere 
judecată (art.340 NCPP) Penal 

Revizuire - 
Fond 

80/751/2019 20.12.2019 11 zile 

sesizarea cu acordul de 
recunoaştere a vinovăţiei 

(art.483 NCPP) Penal Fond 

81/751/2019 30.12.2019 1 zi 

plângere soluţii de 
neurmărire/netrimitere 
judecată (art.340 NCPP) Penal Fond 

82/751/2019 30.12.2019 1 zi 
confirmare renunţare urmărire 
penală (art. 318 alin. 12 NCPP) Penal Fond 

83/751/2019 30.12.2019 1 zi 
confirmare renunţare urmărire 
penală (art. 318 alin. 12 NCPP) Penal Fond 

 
 Se observă că, din cele 11 dosare aflate în stoc la data de 31.12.2019, un număr de 6 
dosare au fost înregistrare în luna decembrie 2019, iar în dosarul nr.77/751/2018 s-a omis a se 
ataşa un document de tip final de dezinvestire, deşi la data de 20.05.2019, în dosarul asociat 
nr.77/751/2018/a1*, în baza art.346  alin.3 lit.c) C.pr.pen., judecătorul de cameră preliminară 
a dispus restituirea cauzei la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timişoara, în 
vederea refacerii actelor de urmărire penală anulate și a actului de sesizare. Această omisiune a 
fost înlăturată la data de 08.01.2020. 
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II.2 Încărcătura pe judecător şi pe schemă 
 
Încărcătura pe judecător, în funcţie de numărul dosarelor, respectiv în funcţie de 

complexitatea dosarelor la o prezenţă medie de 2,7 judecători, conform situaţiei statistice din 
aplicaţia STATIS, se prezintă astfel: 

 

R02-J.Q02 Incarcatura dosare judecator, analiza Tribunal. 
CRITERII DE CAUTARE 
Perioada analizata: {01.01.2019 - 31.12.2019}  
Instanta: {Tribunalul Militar TIMISOARA}  

  

COMPONENTA: NUMĂR DOSARE 

STOC INITIAL INTRATE 

VOLUM ACTIVITATE 

PREZENTA 

INCARCATURA RAPORTATA LA 

EFECTIV ADITIONAT INTRATE 
VOLUM ACTIVITATE 

EFECTIV ADITIONAT 

13 105 118 118 2,7 38,9 43,7 43,7 
 
 

  

COMPONENTA: COMPLEXITATE 

STOC 
INITIAL INTRATE 

VOLUM ACTIVITATE 

PREZENTA 

INCARCATURA RAPORTATA LA 

EFECTIV 
ADITIONA

T 
INTRATE 

VOLUM ACTIVITATE 

EFECTIV ADITIONAT 

100 717 817 817 2,7 265,6 302,6 302,6 
 
 
 
Încărcătura pe schemă, în funcţie de numărul dosarelor, se prezintă astfel: 
 

  

COMPONENTA: NUMĂR DOSARE 

STOC 
INITIAL 

INTRATE 

VOLUM ACTIVITATE 

SCHEMĂ 

INCARCATURA RAPORTATA LA 

EFECTIV ADITIONAT INTRATE 
VOLUM ACTIVITATE 

EFECTIV ADITIONAT 

13 105 118 118 3 35 39,3 39,3 

 
 
Numărul de dosare rulate de către judecătorii care şi-au desfăşurat activitatea în anul 

2019 la Tribunalul Militar Timişoara şi prezenţa acestora la şedinţele de judecată, conform 
situaţiei statistice din aplicaţia STATIS, se prezintă astfel:  

 
 
 
 
 
 
 



14 
 

R02-J.D01 Prezenta sedinta de judecata, analiza judecator. 

CRITERII DE CAUTARE 

Perioada analizata: {01.01.2019 - 31.12.2019}  
Instanta: {Tribunalul Militar TIMISOARA}   

PERIOADA 
  

NUME PRENUME DOSARE RULATE PREZENTA 

ianuarie 2019           2 

  COL. BRĂŞNEANU Raul Adrian {ID Ecris:4} 10   

  COL. CIUCULESCU Constantin {ID Ecris:12} 10   

februarie 2019           2 

  COL. BRĂŞNEANU Raul Adrian {ID Ecris:4} 5   

  COL. CIUCULESCU Constantin {ID Ecris:12} 11   

martie 2019                2 

  COL. BRĂŞNEANU Raul Adrian {ID Ecris:4} 5   

  COL. CIUCULESCU Constantin {ID Ecris:12} 5   

aprilie 2019                3 

  COL. BRĂŞNEANU Raul Adrian {ID Ecris:4} 3   

 COL. CIUCULESCU Constantin {ID Ecris:12} 4  

 MR. SCĂRLĂTESCU OVIDIU-ŞTEFAN {ID Ecris:15} 1  

mai 2019 2 

  COL. BRĂŞNEANU Raul Adrian {ID Ecris:4} 4   

  MR. SCĂRLĂTESCU OVIDIU-ŞTEFAN {ID Ecris:15} 1   

iunie 2019 3 

  COL. BRĂŞNEANU Raul Adrian {ID Ecris:4} 2   

  COL. CIUCULESCU Constantin {ID Ecris:12} 6   

 MR. SCĂRLĂTESCU OVIDIU-ŞTEFAN {ID Ecris:15} 2  

iulie 2019 3 

  COL. BRĂŞNEANU Raul Adrian {ID Ecris:4} 2   

  COL. CIUCULESCU Constantin {ID Ecris:12} 8   

 MR. SCĂRLĂTESCU OVIDIU-ŞTEFAN {ID Ecris:15} 4  

august 2018 3 

  COL. BRĂŞNEANU Raul Adrian {ID Ecris:4} 4   

  COL. CIUCULESCU Constantin {ID Ecris:12} 5   

 MR. SCĂRLĂTESCU OVIDIU-ŞTEFAN {ID Ecris:15} 2  

septembrie 2019 3 

  COL. BRĂŞNEANU Raul Adrian {ID Ecris:4} 4   

  COL. CIUCULESCU Constantin {ID Ecris:12} 5   

 MR. SCĂRLĂTESCU OVIDIU-ŞTEFAN {ID Ecris:15} 6  

octombrie 2019 3 

  COL. BRĂŞNEANU Raul Adrian {ID Ecris:4} 12   

  COL. CIUCULESCU Constantin {ID Ecris:12} 11   

 MR. SCĂRLĂTESCU OVIDIU-ŞTEFAN {ID Ecris:15} 7  

noiembrie 2019 3 

  COL. BRĂŞNEANU Raul Adrian {ID Ecris:4} 5   

  COL. CIUCULESCU Constantin {ID Ecris:12} 1   

 MR. SCĂRLĂTESCU OVIDIU-ŞTEFAN {ID Ecris:15} 7  

decembrie 2019 3 

  COL. BRĂŞNEANU Raul Adrian {ID Ecris:4} 6   

 COL. CIUCULESCU Constantin {ID Ecris:12} 3  

 MR. SCĂRLĂTESCU OVIDIU-ŞTEFAN {ID Ecris:15} 8  
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Numărul de dosare rulate de către grefierii de şedinţă care şi-au desfăşurat activitatea 
în anul 2019 la Tribunalul Militar Timişoara şi prezenţa acestora la şedinţele de judecată, 
conform situaţiei statistice din aplicaţia STATIS, se prezintă astfel: 

 
R02-G.D01 Prezenta sedinta de judecata, analiza grefier. 

CRITERII DE CAUTARE 

Perioada analizata: {01.01.2019 - 31.12.2019}  
Instanta: {Tribunalul Militar TIMISOARA}   

PERIOADA   NUME PRENUME DOSARE RULATE PREZENTA 
ianuarie 2019 2 

  CIORTUZ Mirela Mihaiela 8   

  FLOARE Dacian 12   

februarie 2019 2 

  CIORTUZ Mirela Mihaiela 11   

  FLOARE Dacian 5   

martie 2019 2 

  CIORTUZ Mirela Mihaiela 5   

  FLOARE Dacian 5   

aprilie 2019 2 

 CIORTUZ Mirela Mihaiela 5  

  FLOARE Dacian 3   

mai 2019 2 

  CIORTUZ Mirela Mihaiela 1   

  FLOARE Dacian 4   

iunie 2019 2 

  CIORTUZ Mirela Mihaiela 6   

  FLOARE Dacian 4   

iulie 2019 2 

  CIORTUZ Mirela Mihaiela 12   

  FLOARE Dacian 2   

august 2019 2 

  CIORTUZ Mirela Mihaiela 2   

  FLOARE Dacian 9   

septembrie 2019 2 

  CIORTUZ Mirela Mihaiela 10   

  FLOARE Dacian 5   

octombrie 2019 2 

  CIORTUZ Mirela Mihaiela 7   

  FLOARE Dacian 23   

noiembrie 2019 2 

  CIORTUZ Mirela Mihaiela 1   

  FLOARE Dacian 12   

decembrie 2019 3 

  CIORTUZ Mirela Mihaiela 3   

 FLOARE Dacian 8  

 IONESCU Gabriel-Bogdan 6  
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Media lunară de participare la şedinţe a judecătorilor şi grefierilor, media lunară a 
dosarelor rulate şi indicele de alocare grefieri-judecător pe şedinţă, se prezintă astfel:  
 

R02-Q.Q02 Dosare rulate & Indice de alocare, analiza Tribunal. 
CRITERII DE CAUTARE 
Perioada analizata: {01.01.2019 - 31.12.2019}  
Instanta: {Tribunalul Militar TIMISOARA}  
Criteriu ordonare: {Indicele de alocare Grefieri-Judecator Sedinta}  

  

C: medie cumulata; I: medie instanta 
MEDIE LUNARA PARTICIPARE 

SEDINTA 
MEDIE LUNARA DOSARE 

RULATE INDICE ALOCARE 
GREFIERI-

JUDECATOR 
SEDINTA 

GREFIERI JUDECATORI GREFIERI JUDECATORI 

C I C I C I C I 

2,1 2,1 2,7 2,7 6,81 6,81 5,40 5,50 0,78 

  

ORDINE TIP INSTANTA 

MEDIE LUNARA PARTICIPARE 
SEDINTA 

MEDIE LUNARA DOSARE 
RULATE 

INDICE ALOCARE 
GREFIERI-

JUDECATOR 
SEDINTA GREFIERI JUDECATORI GREFIERI JUDECATORI 

1 Tribunalul Militar 
TIMIŞOARA 2,1 2,7 6,81 5,40 0,78 

 
 
II.3.  Indicatorii de eficienţă 

 
La data de 09.12.2014, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a 

aprobat setul de indicatori privind eficienţa şi eficacitatea activităţii instanţelor judecătoreşti. 
Definiţiile celor 5 indicatori, precum şi gradele de eficienţă se regăsesc în Anexa la Hotărârea 
nr.1305/09.12.2014 a Secţiei pentru judecători. Cei 5 indicatori sunt: a) Rata de soluţionare a 
dosarelor (operativitatea), care se va calcula ca fiind raportul dintre dosarele finalizate în 
perioada de referinţă – respectiv un an de zile – şi dosarele nou intrate în aceeaşi perioadă de 
referinţă, exprimată procentual; b) Stocul de dosare (mai vechi de un an pentru curţile de apel şi 
de 1 an şi 6 luni pentru tribunale şi judecătorii); c) Ponderea dosarelor închise într-un an – 
reprezintă suma dosarelor finalizate în termen de mai puţin de 1 an de la înregistrare raportat la 
suma dosarelor soluţionate în perioada de referinţă, exprimată procentual; d) Durata medie de 
soluţionare, pe materii sau obiecte (numai pentru stadiul procesual fond şi mai puţin pentru 
curţile de apel) – reprezintă timpul mediu scurs între data înregistrării dosarului şi data închiderii 
documentului final; e) Redactări peste termenul legal – reprezintă procentul instanţei de 
redactare peste termen a dosarelor finalizate cu document de tip final Hotărâre şi Hotărâre 
cameră consiliu. Cele 4 grade de eficienţă sunt: foarte eficient; eficient; satisfăcător şi ineficient. 
Hotărârea nr.1305/09.12.2014 a fost modificată parţial prin Hotărârea nr.149/19.03.2015 a 
Secţiei pentru judecători, prin mărirea plajei de eficienţă a indicatorului redactări peste 
termenul legal cu 5%. 

De asemenea, prin Hotărârea nr.625/2015, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior 
al Magistraturii a hotărât extinderea indicatorului privind durata de soluţionare atât cu privire la 
căile de atac, cât şi în ceea ce priveşte curţile de apel. Prin aceeaşi hotărâre s-a stabilit că 
indicatorul Redactări peste termenul legal va privi şi următoarele tipuri de documente: 
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Încheiere măsuri preventive (faza de urmărire penală), Încheiere anulare cerere, Încheiere finală 
cameră preliminară, Încheiere percheziţie şi Încheiere reexaminare (după anularea cererii).  

Ulterior, prin Hotărârea nr.1530/19.12.2018, Secţia pentru judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii a hotărât modificarea art. 1 lit. d. din Hotărârea nr. 625/18.09.2015 
după cum urmează: „ Documentele de tipul : încheiere percheziţie, încheiere anulare cerere, 
încheiere cameră preliminară, încheiere măsuri preventive (faza de urmărire penală) şi încheiere 
reexaminare (după anulare cerere), vor fi monitorizate din punctul de vedere al termenelor de 
redactare întocmai ca documentele tip Hotărâre şi Hotărâre cameră de consiliu. Termenul de 
redactare pentru aceste documente este cel prevăzut de lege.” 

 
Rezultatul cumulării celor 5 indicatori de eficienţă a activităţii Tribunalului Militar 

Timişoara în anul 2019, astfel cum rezultă din aplicaţia STATIS, se prezintă astfel: 
 

E06.Q02 Indicatori Eficienta, analiza Tribunal. 
Perioada analizata: {01.01.2019 - 31.12.2019}  
Instanta: {Tribunalul Militar TIMISOARA}  

  

GRAD DE EFICIENTA 
F E S I 

  
      E01 E02 E03 E04 E05 

 
 

Ca atare, în anul 2019, astfel cum rezultă din aplicaţia STATIS, Tribunalul Militar 
Timişoara s-a încadrat în gradul de eficienţă „foarte eficient”. 
 

Indicatorul 1 - Rata de soluţionare a dosarelor în anul 2019 (operativitatea) 
 
În perioada de referinţă, astfel cum reiese din situaţia statistică prezentată mai jos, la 

stocul iniţial de 13 dosare aflate pe rolul Tribunalul Militar Timişoara, s-au înregistrat un număr 
de 105 dosare nou intrate, fiind soluţionate (închise) 107 dosare, din care 90,5% din dosarele 
intrate; astfel, valoarea indicatorului este de 101,9%. 

 
În consecinţă, la acest indicator, Tribunalul Militar Timişoara s-a încadrat în gradul de 

eficienţă „foarte eficient”.  
 

E01.Q02 Rata de solutionare, analiza Tribunal. 
Perioada analizata: {01.01.2019 - 31.12.2019}  
Instanta: {Tribunalul Militar TIMISOARA}  

  

STOC INITIAL 

INTRATE 

SOLUTIONATE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE 
EFICIENTA 

TOTAL RAPORTAT 
LA INTRATE 

TOTAL 
DIN CARE 

DIN 
INTRATE 

F E S I 

13 12,4% 105 107 90,5% 101,9%         
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Indicatorul 2 - Stocul de dosare 
 
La data de 31.12.2019, din totalul de 11 dosare aflate în stoc, niciun dosar nu este mai 

vechi de 1 an şi 6 luni.  
În consecinţă, la acest indicator, Tribunalul Militar Timişoara s-a încadrat în gradul de 

eficienţă „foarte eficient”. 
 

E02.Q02 Vechime dosare in stoc, analiza Tribunal. 
Stoc la data: {31.12.2019}  
Instanta: {Tribunalul Militar TIMISOARA}  

  

STOC DOSARE 
VALOARE INDICATOR 

GRAD DE 
EFICIENTA 

TOTAL DIN CARE MAI VECHI DE 1,5 ANI F E S I 

11 0 0,0%         
 

Indicatorul 3 - Ponderea dosarelor închise într-un an 
 
În perioada de referinţă, potrivit situaţiei statistice prezentate mai jos, toate cele 107 

dosare închise în 2019 au fost soluţionate în maxim de un an de la înregistrare, reprezentând un 
procent de 100%.  

În consecinţă, la acest indicator, instanţa s-a încadrat în gradul de eficienţă „foarte 
eficient”. 
 

E03.Q02 Pondere dosare inchise intr-un an, analiza Tribunal. 
Perioada analizata: {01.01.2019 - 31.12.2019}  
Instanta: {Tribunalul Militar TIMISOARA}  

  

DOSARE SOLUTIONATE 
VALOARE INDICATOR 

GRAD DE 
EFICIENTA 

TOTAL DIN CARE INTR-UN AN F E S I 

107 107 100,0%         
 

Indicatorul 4 - Durata medie de soluţionare 
 
Durata medie de soluţionare în materie penală, potrivit aplicaţiei STATIS, a fost de 1,7 

luni, instanţa încadrându-se în gradul de eficienţă „foarte eficient”.  
 

E04.Q02 Durata medie de solutionare, analiza Tribunal. 
Perioada analizata: {01.01.2019 - 31.12.2019}  
Instanta: {Tribunalul Militar TIMISOARA}  

  

DOSARE SOLUTIONATE DURATA SOLUTIONARE GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

PENAL NON PENAL F E S I 
PENAL NON PENAL 

107 107 0 1,7 0,0 
  

      P C 
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Indicatorul 5- Redactări peste termenul legal 
 
În anul 2019, potrivit situaţiei statistice prezentate mai jos, din cele 69 de dosare 

soluţionate prin unele documente de tip final (cele avute în vedere de aplicaţia STATIS), niciun 
dosar nu a fost redactat peste termenul legal, determinând încadrarea Tribunalului Militar 
Timişoara în gradul „foarte eficient”.  
 

E05.Q02 Documente redactate peste Termen, analiza Tribunal. 
Perioada analizata: {01.01.2019 - 31.12.2019}  
Instanta: {Tribunalul Militar TIMISOARA}  

  

DOSARE SOLUTIONATE 
TERMEN 
MEDIU 

REDACTARE 

MEDIE ZILE 
REDACTARE 

GRAD DE 
EFICIENTA 

TOTAL 

DIN CARE REDACTATE PESTE 
TERMENUL LEGAL 

F E S I 
NUMAR 
DOSARE 

PONDERE 
MEDIE ZILE 
DEPASIRE 

69 0 0,0% 0,0 31,2 8,7 
  

      P M 
 

 
II.4. Indicii de atacabilitate a hotărârilor judecătoreşti 

 
Din totalul de 44 sentinţe penale pronunţate (închise) de Tribunalul Militar Timişoara în 

cursul anului 2019 au fost atacate cu apel un număr de 9 de hotărâri, ponderea sentinţelor 
penale atacate fiind de  20,45  %. 

Din totalul de 63 încheieri (documente de tip final) pronunţate (închise) de Tribunalul 
Militar Timişoara în cursul anului 2019 au fost atacate cu contestaţie 4 încheieri, astfel că 
ponderea încheierilor atacate este de 6,34 %. 

 
II.5. Indicii de desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti 

 
Din cele 9 sentinţe penale atacate cu apel, 6 apeluri au fost soluţionate, iar în 3 cauze nu a 

fost soluţionată calea de atac până la data de 31 decembrie 2019. 
Din totalul celor 6 apeluri soluţionate, un singur apel a fost admis şi un număr de 5 

apeluri au fost respinse, astfel că, prin raportare la totalul celor 44 sentinţe penale pronunţate 
(închise), indicele de desfiinţare a sentinţelor pronunţate de Tribunalului Militar Timişoara 
în anul 2019 este de 2,27 %. Comparativ, în anul 2018 indicele de desfiinţare a sentinţelor a fost 
tot de 2,27%. 

Din cele 4 contestaţii formulate împotriva încheierilor pronunţate de Tribunalul Militar 
Timişoara în anul 2019, 3 au fost soluţionate în cursul anului 2019.  

Din totalul celor 3 contestaţii soluţionate, una a fost admisă şi 2 au fost respinse, astfel că, 
prin raportare la totalul celor 63 încheieri (documente de tip final) pronunţate (închise), indicele 
de desfiinţare a încheierilor pronunţate de Tribunalului Militar Timişoara în anul 2019 
este de 1,58 %. Comparativ, în anul 2018 indicele de desfiinţare a încheierilor a fost de 0,00%. 
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Capitolul III 
Date statistice referitoare la resursele umane la nivelul Tribunalului Militar Timişoara 

 
III.1. Situaţia posturilor 

 
 
Preşedintele Tribunalului Militar Timişoara, ca manager al resurselor umane, are 

atribuţiile prevăzute de art.12 din Regulamentul de ordine interioară, iar vicepreşedintele pe cele 
prevăzute de art.13. În temeiul acestor dispoziţii legale, conducerea instanţei a folosit resursele 
umane şi materiale avute la dispoziţie. 

Potrivit art.135 alin.2 din Legea nr.304/2004, statele de funcţii şi de personal pentru 
fiecare instanţă militară se aprobă prin ordin comun al ministrului justiţiei şi al ministrului 
apărării, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii. În vederea intrării în vigoare 
a Codului de procedură penală, statele de funcţii şi de personal ale instanţelor militare au fost 
aprobate prin Ordinul comun al ministrului justiţiei nr.73/C/13.01.2014 şi al ministrului apărării 
naţionale nr.M.7/16.01.2014, după acordarea  avizului conform de către Plenul Consiliului 
Superior al Magistraturii prin Hotărârea nr.1449/10.12.2013, statul de funcţii şi de personal al 
Tribunalului Militar Timişoara fiind următorul: 

 
Nr. 
crt. 

Categoria de  
personal 

Denumirea funcţiei Număr de 
posturi 

Observaţii 

1  
JUDECĂTORI 

Preşedinte 1  
JUDECATORI 

MILITARI 
2 Vicepreşedinte 1 
3 Judecători 2 
4 TOTAL 4 
5  

PERSONAL 
AUXILIAR DE 

SPECIALITATE 
ŞI PERSONAL 

CONEX 

Prim-grefier 1  
6 
7 

Grefieri 4  
Grefier arhivar 1  

8 Agent procedural 1  
9 Aprod 1  

10 TOTAL 8  
11  

PERSONAL CIVIL 
CONTRACTUAL 

 

 
Îngrijitor 

 
1 

 

12 TOTAL 1  

TOTAL TRIBUNALUL MILITAR TIMIŞOARA              13  
  

Actualele state de funcţii şi de personal ale instanţelor militare au fost aprobate prin 
Ordinul comun al ministrului justiţiei nr.3886/C/2017 şi al ministrului apărării naţionale 
nr.M.1/04.01.2018, după acordarea avizului conform prin Hotărârea nr.1033/12.10.2017, statul 
de funcţii şi de personal al Tribunalului Militar Timişoara fiind următorul: 
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Urmare modificării art.135 din Legea nr.304/2004 prin Legea nr.207/2018 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară,  pentru instanţele şi 
parchetele militare sunt aplicabile dispoziţiile alin.1 al acestui articol, în conformitate cu care 
statele de funcţii şi de personal pentru curţile de apel, tribunale, tribunale specializate, judecătorii 
şi parchete, se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei. 

Nr.crt. Denumirea microstructurii 
Categoria de personal/                 

Denumirea funcţiei 
Număr de 

posturi 
Observaţii 

1. PREŞEDINTE 

JUDECĂTORI  
Preşedinte – Judecător 
militar 

1  

TOTAL 1  

2. VICEPREŞEDINTE 
Vicepreşedinte – Judecător 
militar 

1  

TOTAL 1  

3. JUDECĂTORI 
Judecător militar 1  
TOTAL 1  

4. GREFĂ 

PERSONAL  AUXILIAR  DE  
SPECIALITATE 

 

Prim-grefier 1  
Grefier gr.I 1  
Grefier tr.II 1  
Specialist IT 1  

TOTAL 4  

5. EXECUTĂRI PENALE 

PERSONAL  AUXILIAR  DE  
SPECIALITATE 

 

Grefier tr.I 1  
TOTAL 1  

6. ARHIVĂ ŞI REGISTRATURĂ 

PERSONAL  AUXILIAR  DE  
SPECIALITATE 

 

Grefier-arhivar tr.I 1  
TOTAL 1  

PERSONAL  CONEX  
Agent procedural 1  
Aprod 1  

TOTAL 2  

7. 
COMPARTIMENT DE 

DOCUMENTE CLASIFICATE 

CADRE  MILITARE  ACTIVE  
Subofiţer cu evidenţa D.C. 1  
TOTAL 1  

8. 
COMPARTIMENT 

ECONOMICO-
ADMINISTRATIV 

PERSONAL  CIVIL CONTRACTUAL  
Îngrijitor 1  
TOTAL 1  

TOTAL  TRIBUNALUL  MILITAR  TIMIŞOARA 13  
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Prin Hotărârea nr.1345/17.09.2019, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât respingerea solicitării ministrului justiţiei de acordare a avizului conform 
în vederea aprobării statelor de funcţii pentru instanţele militare. 

Ulterior, prin Hotărârea nr.1876/26.11.2019, Secţia pentru judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii a hotărât acordarea avizului conform în vederea aprobării statelor de 
funcţii pentru instanţele militare. Hotărârea nr.1876/26.11.2019 a fost publicată pe site-ul 
Consiliului Superior al Magistraturii la data de 15.01.2020. Cu privire la Tribunalul Militar 
Timişoara, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a constatat că în 
proiectele statelor de funcţii transmise în vederea acordării avizului conform sunt avute în vedere 
următoarele: numărul total de posturi a fost majorat cu 2 posturi (1 post de judecător preluat de la 
Tribunalul Militar Bucureşti şi 1 post de grefier militar prin distribuire). Până la redactarea 
acestui raport de activitate, ministrul justiţiei nu a emis ordinul pentru aprobarea statelor de 
funcţii pentru instanţele militare. 

Odată cu adoptarea statelor de organizare prin Ordinul comun al ministrului justiţiei 
nr.3886/C/2017 şi al ministrului apărării naţionale nr.M.1/04.01.2018, după acordarea avizului 
conform prin Hotărârea nr.1033/12.10.2017, în cadrul instanţei a fost înfiinţat un post de 
specialist IT, postul fiind ocupat prin concurs de către domnul Costin Petrea, începând cu luna 
septembrie 2018, respectiv a fost înfiinţat compartimentul de documente clasificate conform 
art.116 alin.4 din Legea nr.304/2004 republicată şi art.41 alin.6 din Regulamentul de ordine 
interioară;  compartimentul a fost încadrat cu un post de subofițer cu evidența D.C., care a fost 
ocupat prin transfer, începând cu luna iulie 2018, de către doamna sg.maj. Denisa-Nedeluţa 
Bejancu. Prin decizia nr.10/28.11.2019 a preşedintelui Curţii Militare de Apel Bucureşti, 
începând cu data de 02.12.2019, domnul grefier Gabriel-Bogdan Ionescu a fost transferat de la 
Tribunalul Hunedoara la Tribunalul Militar Timişoara.  

Din perspectiva schemei funcţionale, în anul 2019, Tribunalul Militar Timişoara a 
funcţionat cu un număr total de 3 judecători (domnul judecător mr. Ovidiu-Ştefan Scărlătescu -
începând cu data de 15.03.2019) un prim-grefier, care a îndeplinit şi atribuţiile specifice 
grefierului delegat la Biroul de informare şi relaţii publice, 3 grefieri (doi grefieri de şedinţă, 
domnul grefier Gabriel-Bogdan Ionescu - începând cu data de 02.12.2019 şi un grefier la Biroul 
de executări penale), 1 grefier arhivar, 1 agent procedural şi 1 aprod şi 1 îngrijitor. Aşa cum s-a 
arătat mai sus, în anul 2019, la Tribunalul Militar Timişoara a funcţionat un specialist IT,  
respectiv un subofițer cu evidența D.C. 

În tot cursul anului 2019 domnul judecător col. Raul-Adrian Brăşneanu a exercitat funcţia 
de preşedinte, iar domnul judecător col. Constantin Ciuculescu funcţia de vicepreşedinte; funcţia 
de prim-grefier a fost exercitată de către domnul grefier Dacian Floare (în luna ianuarie) şi de 
către doamna grefier Mihaiela-Mirela Ciortuz (în perioada februarie-decembrie). 

La sfârşitul anului 2019 nu mai era vacant niciun post din statul de funcţii şi de personal 
al instanţei aprobat prin Ordinul comun al ministrului justiţiei nr.3886/C/2017 şi al ministrului 
apărării naţionale nr.M.1/04.01.2018, după acordarea avizului conform prin Hotărârea 
nr.1033/12.10.2017. 

În cadrul Tribunalului Militar Timişoara au funcţionat şi în anul 2019 judecători cu 
atribuţii la compartimentul de executări penale - judecător col. Raul Adrian Brăşneanu, pentru 
analiza practicii instanţelor de control judiciar şi a practicii judiciare neunitare – judecător col. 
Constantin Ciuculescu, precum şi pentru controlul şi îndrumarea compartimentului arhivă-
registratură şi grefieri de şedinţă – judecător col. Constantin Ciuculescu. De asemenea, atribuţiile 
specifice şefului structurii de securitate au fost îndeplinite de doamna Mihaiela-Mirela Ciortuz. 
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În anul 2019 grefieri de şedinţă (la şedinţele judecătorului de drepturi şi libertăţi, 
judecătorului de cameră preliminară şi la cele pentru judecata în primă instanţă) au fost doamna 
Mihaiela-Mirela Ciortuz, domnul Dacian Floare şi domnul Gabriel-Bogdan Ionescu - începând 
cu data de 02.12.2019. Atribuţiile specifice grefierului statistician au fost îndeplinite de către 
doamna prim-grefier Mihaiela-Mirela Ciortuz. Comisia tehnică pentru securitatea şi sănătatea în 
muncă a fost formată din preşedintele instanţei, prim-grefierul instanţei şi subofiţerul cu evidenţa 
D.C. 

Doamna sg.maj. Denisa-Nedeluţa Bejancu a îndeplinit în bune condiţii şi atribuţiile 
specifice funcţiei de responsabil cu paza şi stingerea incendiilor, respectiv responsabil în 
domeniul protecţiei muncii, iar doamna prim-grefier Mihaiela-Mirela Ciortuz a păstrat în bune 
condiţii biblioteca instanţei, procedând la înregistrarea fondului de carte în evidenţe şi a fost 
desemnată persoană responsabilă cu evidența și gestionarea bunurilor instanței. 

Domnul grefier Titu Dragotă şi-a desfăşurat activitatea în cadrul compartimentului 
executări penale din cadrul Tribunalului Militar Timişoara, unde a exercitat atribuţiile prevăzute 
de art.133-135 şi art.148-157 din Regulamentul de ordine interioară, procedând la efectuarea 
actelor necesare punerii în executare a tuturor hotărârilor penale la care Tribunalul Militar 
Timişoara este instanţă de executare. 

Domnul grefier-arhivar Nicu Cerbu şi-a desfăşurat activitatea în cadrul compartimentului 
arhivă-registratură de la Tribunal Militar Timişoara, primind, înregistrând şi repartizând dosarele 
de fond, dosarele de competenţa judecătorului de cameră preliminară şi cele de competenţa 
judecătorului de drepturi şi libertăţi. A pus la dispoziţia justiţiabililor dosarele instanţei, a 
asigurat păstrarea în bună stare a dosarelor, a mapelor de hotărâri, a registrelor şi a condicilor de 
şedinţă, îndeplinind şi alte atribuţii stabilite de preşedintele instanţei şi de primul-grefier. 

Specialistul IT Costin Petrea a asigurat mentenanţa sistemului informatic şi a sistemului 
de supraveghere video din cadrul instanţei, exploatarea programelor informatice. De asemenea, a 
asigurat suport tehnic personalului instanţei în exploatarea aplicaţiilor. 

Începând cu data de 02.12.2019 Curtea Militară de Apel București a lansat aplicația 
Dosar Electronic (https://www.cma.ro/dosare/index.php), disponibilă pe site-ul instituției. În cadrul 
acestei aplicații se pot vizualiza informații despre dosare, precum documente aferente acestora 
(încheieri de şedinţă, hotărâri judecătorești, documente depuse de părţi, s.a.), termenele de 
judecată și dispoziţiile instanţelor la fiecare dintre acestea, părțile în dosar. Pentru a avea acces la 
dosarul electronic, este suficient ca în documentele înaintate instanței, de preferință în partea 
introductivă, să fie menționate: adresa de e-mail și telefonul mobil. 
     Pentru Tribunalul Militar Timişoara cererea de acces la dosarul electronic poate fi 
descărcată de pe site-ul instanţei, iar aceasta trebuie însoțită de o copie a cărții de identitate și/sau 
dovada calității de reprezentant. Cererea se poate depune personal la registratura instanţei sau se 
poate trimite prin e-mail la adresa: tmtm@cma.ro. 

Domnul Daniel-Alexandru Sinescu a îndeplinit funcţia de agent procedural, iar doamna 
Florica Drăgan pe cea de aprod, ambii îndeplinind şi alte sarcini repartizate de conducerea 
instanţei.  

Doamna grefier Mihaiela-Mirela Ciortuz a îndeplinit şi atribuţiile specifice funcţiei de 
grefier la Biroul de informare şi relaţii publice; în cadrul biroului s-au înregistrat 7 solicitări de 
informaţii de interes public, din care 3 primite pe e-mail şi 4 primite pe suport de hârtie (din care 
2 primite pe fax şi 2 prin serviciul poştal). Trei cereri au fost formulate de persoane juridice, iar 
patru cereri de persoane fizice, toate fiind soluţionate în termenul legal. De asemenea, în anul 
2019 a fost înregistrată o petiţie greşit îndreptată, formulată de o persoană fizică, care a fost 
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trimisă autorităţii publice care are ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, petentul fiind 
înştiinţat despre aceasta, potrivit art.61 din O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de 
soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.  

Personalul auxiliar de specialitate care nu a fost angrenat în pregătirea şi desfăşurarea 
şedinţelor de judecată a fost desemnat în comisiile constituite la nivelul instanţei, îndeplinind şi 
alte sarcini repartizate de conducerea instanţei. De asemenea, d-na Cecilia Dragotă a îndeplinit 
atribuţiile de îngrijitor, dar şi alte sarcini repartizate de conducerea instanţei.  
 
III.2. Formarea profesională a personalului 

 
Domnul judecător mr. Ovidiu-Ştefan Scărlătescu are grad profesional de judecător de 

curte de apel, iar preşedintele şi vicepreşedintele instanţei au grad profesional de judecător de 
tribunal. Doamna prim-grefier Mihaiela-Mirela Ciortuz, domnul grefier Gabriel-Bogdan Ionescu, 
doamna sg.maj. Denisa-Nedeluţa Bejancu şi agentul procedural Daniel-Alexandru Sinescu au 
studii superioare juridice. De asemenea, au studii superioare de altă specialitate domnul grefier - 
arhivar Nicu Cerbu şi specialistul IT Costin Petrea. 

Pregătirea şi perfecţionarea profesională a judecătorilor şi personalului auxiliar de 
specialitate este un proces dirijat care impune două planuri de referinţă: un plan extern - ce 
vizează acţiunile de perfecţionare din afara instanţei, organizate de Institutului Naţional al 
Magistraturii sau de alte instituţii, respectiv de Şcoala Naţională de Grefieri şi un plan intern care 
vizează sprijinirea procesului de perfecţionare profesională a personalului instanţei în cadrul 
formelor organizate de acestea.  

Potrivit art.35 din Legea nr.303/2004, formarea profesională continuă a judecătorilor 
constituie garanţia independenţei şi imparţialităţii în exercitarea funcţiei. Responsabilitatea 
pentru formarea profesională continuă a judecătorilor revine Institutului Naţional al 
Magistraturii, principala formă de pregătire continuă a magistraţilor făcându-se în cadrul 
acestuia, conducătorilor instanţelor la care aceştia îşi desfăşoară activitatea, precum şi fiecărui 
judecător, prin pregătire individuală. 

Seminariile de formare continuă descentralizată din anul 2019 organizate de Curtea 
Militară de Apel, la care au participat şi judecătorii militari de la Tribunalul Militar Timişoara,  
s-au desfăşurat la sediul Tribunalului Militar Bucureşti, respectiv la sediul Curţii Militare de 
Apel, în lunile mai şi noiembrie 2019, temele fiind prezentate şi de către formatori I.N.M. Atât 
judecătorii, cât şi personalul auxiliar de specialitate, au participat şi au susţinut prelegeri şi în 
cadrul programului de pregătire derulat în cadrul instanţei.  

Pentru pregătirea judecătorilor în cadrul instanţei s-au dezbătut următoarele teme: 1. 
Probleme legate de decizia Curţii Constituţionale nr.257/2017, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.472/2017.; 2. Cadrul legal și regulamentar în materia incompatibilităților 
și interdicțiilor. Cadrul legal și regulamentar în materia standardelor legale de integritate; 3. 
Probleme legate de decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept în materie penală nr.15/26.09.2018, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 975/2018; 4. Jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu privire la 
dispoziţiile art.1401 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională 
în materie penală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (art.147 – după 
republicarea legii).  

Pentru pregătirea personalului auxiliar de specialitate în cadrul instanţei s-au dezbătut 
următoarele teme: 1. Cadrul legal și regulamentar în materia incompatibilităților și interdicțiilor. 
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Cadrul legal și regulamentar în materia standardelor legale de integritate; 2. Activitatea 
grefierului de ședință în cauzele de competența judecătorului de cameră preliminară. Activitatea 
în sistemul ECRIS; 3. Regulile specifice aplicabile în procesul penal în procedurile desfăşurate în 
faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, în procedura de cameră preliminară şi de judecată 
conform Ghidului privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media; 4. 
Activitatea grefierului de ședință stabilit pentru instanța de judecată. Activitatea în sistemul 
ECRIS. 

De asemenea, la Tribunalul Militar Timişoara s-au desfăşurat întâlniri lunare ale 
judecătorilor cu privire la analiza practicii instanţelor de control judiciar, la problemele de drept 
care au condus la pronunţarea unor soluţii diferite sau la probleme de drept de mare noutate, care 
ar putea genera practică neunitară, respectiv la problemele de drept relevante ivite în soluţionarea 
cauzelor (art.25 alin.3 şi 4 şi art.33 ROI), întocmindu-se minute, care au fost înaintate Curţii 
Militare de Apel Bucureşti pentru a fi analizate în cadrul întâlnirilor organizate la nivelul  
instanţei de control judiciar. 

Pentru anul 2019 fiecare judecător militar din cadrul instanţei a optat pentru participarea 
la un număr de trei seminarii din Programul de formare continuă a magistraţilor aprobat de 
I.N.M., însă doar domnul judecător mr. Ovidiu-Ştefan Scărlătescu a fost selectat pentru  
participarea la seminarul organizat la Bucureşti, în perioada 14-15.11.2019, cu tema 
„Administrarea probatoriului în cauzele penale”. De asemenea, preşedintele instanţei a participat 
la întâlnirea profesională periodică între reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii și 
reprezentanții tribunalelor, ai Ministerului Justiției, I.N.M. și S.N.G., organizată la Hunedoara în 
perioada 23-24.05.2019.  

În cursul anului 2019 grefierii şi subofiţerul cu evidenţa D.C. din cadrul Tribunalului 
Militar Timişoara au participat la următoarele conferinţe, seminarii sau cursuri: - doamna prim-
grefier Mihaiela-Mirela Ciortuz a participat la un seminar organizat de Şcoala Naţională de 
Grefieri la Centrul de pregătire Sovata în perioada 30.09.-03.10.2019 cu tema „Managementul 
dosarului în procesul penal”;  - domnul grefier Dacian Floare a participat la un seminar organizat 
de Şcoala Naţională de Grefieri la Centrul de pregătire Sovata în perioada 13-15.05.2019 cu tema 
„Etică profesională”; - domnul grefier arhivar Nicu Cerbu a participat la un seminar organizat de 
Şcoala Naţională de Grefieri la Centrul de pregătire Sovata în perioada 27-29.05.2019 cu tema 
„Etică profesională”; - doamna sg.maj. Denisa-Nedeluţa Bejancu a participat în data de 
29.01.2019 la Planul unic de pregătire a personalului din M.Ap.N. în domeniul protecţiei 
informaţiilor clasificate în anul 2019 organizat la sediul Tribunalului Militar Bucureşti, iar în 
data de 08.05.2019 a susţinut la sediul Diviziei 4 Infanterie „Gemina” din Cluj-Napoca examenul 
de specialist de clasă în arma „Informaţii pentru apărare”, specialitatea „Securitate militară”;       
- specialistul IT Costin Petrea a participat în perioada 21-23.10.2019 la sediul Curţii Militare de 
Apel Bucureşti la activitatea de analiză şi studiu a viitoarelor proiecte tehnice care vor fi 
implementate la nivelul instanţelor militare.    
 
III.3. Situaţia sancţiunilor disciplinare şi penale aplicate în cursul anului 2019 pe fiecare 
categorie de personal 

 
În anul 2019 la Tribunalul Militar Timişoara nu s-au înregistrat abateri disciplinare, astfel 

că nu au fost aplicate sancţiuni disciplinare judecătorilor ori personalului auxiliar de specialitate. 
În anul 2019 la Tribunalul Militar Timişoara nu s-a început urmărirea penală împotriva 

judecătorilor ori personalului auxiliar de specialitate. 
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Capitolul IV 
Infrastructura instanţei 

 
Din punct de vedere al resurselor financiare, potrivit Legii nr.304/2004, tribunalul este 

instituţie publică, finanţată de la bugetul de stat, pentru care Ministrul Justiţiei are calitatea de 
ordonator principal, iar curtea de apel de ordonator secundar. Având personalitate juridică, 
tribunalul, prin preşedinte, este ordonator terţiar, gestionând fondurile atât pentru nevoile proprii 
cât şi pentru toate judecătoriile aflate în subordinea sa, managerul economic al tribunalului 
elaborând şi fundamentând proiectul de buget. Judecătoriile sunt instanţe fără personalitate 
juridică. 

Situaţia prezentată mai sus nu se aplică însă şi la nivelul instanţelor militare, unde 
fondurile necesare în vederea desfăşurării activităţii sunt puse la dispoziţie de către Ministerul 
Apărării Naţionale, ca ordonator principal de credite, Direcţia Instanţelor Militare, prin directorul 
acesteia, fiind ordonator terţiar de credite; ca atare, la nivelul Tribunalului Militar Timişoara şi al 
Curţii Militare de Apel Bucureşti nu funcţionează un manager economic, ambele instanţe având 
în statul de organizare doar un compartiment-administrativ.  

Din perspectiva resurselor materiale şi a logisticii instanţei, este de menţionat faptul că 
sediul Tribunalului Militar Timişoara se află într-un imobil construit în anul 1890, organizat pe 
două niveluri, parter şi etaj, care face parte din patrimoniul naţional arhitectural, situat în 
municipiul Timişoara, str. Popa Şapcă nr.7, judeţ Timiş. Imobilul asigură spaţiul necesar 
funcţionării sale adecvate, atât în ceea ce priveşte suprafaţa destinată birourilor, cât şi cea a sălii 
de judecată, a cărei configurație asigură principiul egalității de arme. În aripa dreaptă a 
imobilului îşi desfăşoară activitatea Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timişoara. 
Imobilul a fost renovat în mai multe etape, iniţial fiind reparate birourile şi spaţiile cel mai des 
utilizate (birourile judecătorilor şi personalului auxiliar, sala de judecată, arhiva şi registratura), 
ulterior fiind renovată şi faţada clădirii, cupola din tablă a imobilului, tâmplăria și țevile 
degradate fiind înlocuite. Astfel, sunt asigurate condiţii proprii pentru desfăşurarea activităţilor 
specifice. 

Actuala compartimentare a clădirii permite desfăşurarea activităţii judecătorilor şi a 
personalului auxiliar de specialitate în bune condiţii, iar până la sfârşitul anului 2018 au fost 
mobilate încă două birouri în vederea redistribuirii personalului. De asemenea, a fost întocmit un 
proiect în vederea efectuării unor lucrări de adaptare a mediului fizic conform nevoilor 
persoanelor cu mobilitate redusă, care să faciliteze accesul acestora la sala de şedinţe, aflată la 
etajul 1, respectiv să se recompartimenteze un grup sanitar, la care să aibă acces aceste persoane, 
finanţarea fiind cerută pentru exerciţiul financiar 2019.     
 Sala de judecată este dotată cu aparatură tehnică de înregistrare audio a şedinţelor, cu 
calculator pentru consemnarea declaraţiilor părţilor şi cu o imprimantă, fiind amenajată şi o boxă 
pentru persoanele aflate în stare de arest/detenţie, însă nu există o cameră de arest la acelaşi etaj 
în proximitatea sălii de judecată.  
 Fiecare judecător are un birou individual, dotat cu calculator legat la reţeaua de Internet şi 
cu acces la programul de legislaţie Lex Expert, actualizat zilnic şi cu imprimantă; de asemenea, 
biroul prim-grefierului este dotat cu un calculator, o linie telefonică, un fax şi o imprimantă, iar 
la registratură se află trei aparate multifuncţionale de multiplicat/scanat/imprimat documente.  

În ceea ce priveşte grefierii de şedinţă, domnul Floare Dacian are un birou individual, 
dotat cu calculator legat la reţeaua de Internet şi cu acces la programul de legislaţie Lex Expert, 
actualizat zilnic şi cu imprimantă, iar domnul Gabriel-Bogdan Ionescu îşi desfăşoară activitatea 
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în acelaşi biroul cu domnul judecător mr. Ovidiu-Ştefan Scărlătescu, birou dotat cu două 
calculatoare şi un aparat multifuncţional de multiplicat/scanat/imprimat documente.  

Grefierul delegat la Biroul executări penale îşi desfăşoară activitatea într-un birou 
separat, dotat cu calculator şi imprimantă. 

Licenţele pentru sistemul de operare pe calculator şi pentru programul de legislaţie sunt 
deţinute de către Direcţia Instanţelor Militare. Potrivit documentației tehnice publicate în SEAP 
cu anunțul simplificat de participare nr.SCN1021194/18.10.2018, urmează să se achiziționeze un 
sistem de videoconferință pentru instanțele militare. 

Datorită configuraţiei spaţiului de la parter, aprodul, agentul procedural şi subofiţerul cu 
evidenţa DC au folosit un singur birou, dotat cu două calculatoare. 

Biroul documente clasificate este asigurat cu gratii la uşă, neavând ferestre spre exterior.  
Nu s-a asigurat un birou şi pentru procurorii de şedinţă, aceştia funcţionând în aripa 

dreaptă a aceluiaşi sediu. 
Specialistul IT îşi desfăşoară activitatea în acelaşi birou cu grefierul arhivar, birou dotat 

cu două calculatoare şi un aparat multifuncţional de multiplicat/scanat/imprimat documente 
color. 
 În registratură şi la arhiva curentă accesul avocaţilor şi al justiţiabililor este facil, ca şi 
condiţiile de studiere a dosarelor, fiind oferite şi condiţii de fotocopiere a înscrisurilor din dosare, 
în condiţiile legii. De asemenea, biblioteca se află într-un spaţiu aflat în proximitatea biroului 
prim-grefierului, spaţiu în care se desfăşoară şi pregătirea profesională a judecătorilor şi 
grefierilor şi care îndeplineşte şi condiţiile de desfăşurare a şedinţelor în camera de consiliu. 

Biroul de informare şi relaţii publice s-a aflat în biroul în care-şi desfăşoară activitatea 
grefierul care îndeplineşte şi funcţia de grefier delegat la acest birou, iar purtătorul de cuvânt al 
instanţei a fost vicepreşedintele instanţei. 

Instanţa deține un autoturism pus la dispoziţie de către Ministerul Apărării Naţionale, iar 
paza instanţelor este asigurată de către personalul Poliţiei Militare, personal care are la dispoziţie 
un spaţiu aflat la parterul imobilului. Supravegherea spațiilor publice se face cu 4 camere de 
interior și 4 camere de exterior, sistemul fiind funcțional din 21.03.2016. 
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Capitolul V 
Concluzii şi propuneri în vederea îmbunătăţirii activităţii 

 
Sistemul de justiţie reprezintă pilonul de bază al statului de drept şi, implicit, al unei 

societăţi democratice stabile şi responsabile. Obiectivul şi menirea finală ale sistemului judiciar 
sunt acelea de a asigura liberul acces în faţa instanţelor, protecţia drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale individului, echitatea procedurilor si soluţionarea cu celeritate a cauzelor. 
Asigurarea unui act de justiţie eficient, accesibil şi de calitate, realizat în condiţii de 
independenţă și integritate, reprezintă o aşteptare legitimă a cetăţenilor unei societăţi întemeiate 
pe respectul normei de drept. Modul în care este înfăptuită justiţia influenţează în mod direct 
coordonatele fundamentale de funcţionare a societăţii româneşti, precum separaţia puterilor în 
stat, securitatea juridică, dezvoltarea economică. 

Îndeplinirea condiţionalităţilor din Mecanismul de Cooperare şi Verificare ce implică 
activitatea judiciară, a recomandărilor din rapoartele Comisiei, menite să sprijine întregul sistem 
judiciar din România, a obiectivelor din Strategia de dezvoltare a justiţiei ca serviciu public în 
perioada 2015 – 2020 şi implementarea modificărilor noilor coduri penale, reprezintă în perioada 
următoare sarcini deosebit de complexe atât ale instituțiilor din cadrul autorității judecătorești, 
cât şi ale judecătorilor şi procurorilor - fie ei civili sau militari - şi ale altor categorii de personal 
din cadrul instanţelor şi parchetelor, deci şi a personalului instanţei noastre. Prin implementarea 
strategiei şi a planului de acţiune se urmăreşte consolidarea integrării României în „spaţiul 
european de libertate, securitate şi justiţie”, creşterea eficienţei sistemului judiciar şi a calităţii 
actului de justiţie, orientarea accentuată a justiţiei înspre obiective şi scopuri legate de accesul la 
justiţie, echitate, celeritate, eficienţă, ca valori menite a da substanţă valenţelor de serviciu public 
ale justiţiei într-o societate democratică.  

În acest context, judecătorii şi personalul auxiliar de specialitate al Tribunalului Militar 
Timișoara trebuie sa aibă ca obiectiv - şi în continuare - punerea în practică a acestor deziderate, 
astfel încât instanţa militară, ca parte integrantă a unui sistem unic de justiţie, să rămână instanţă 
independentă şi imparţială, instituită de lege, în sensul art. 6 paragraful 1 din Convenţia 
europeană a drepturilor omului, iar judecătorii militari să rămână independenţi şi supuşi doar 
legii. Studiul profesional trebuie să cuprindă programe care să pregătească judecătorul militar să 
facă faţă problemelor legate de aplicarea noilor coduri penale, astfel cum au fost modificate și 
completate. De asemenea, judecătorii trebuie să pună în aplicare jurisprudenţa Curţii Europene a 
Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi să identifice noile raporturi 
create la nivelul Uniunii Europene ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, cu 
impact asupra procedurii penale. Unificarea practicii judiciare trebuie să reprezinte un obiectiv 
strategic, datorită condamnării României de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru 
încălcarea art. 6 şi art. 14 din Convenţie, având în vedere lipsa unui mecanism capabil să asigure 
coerenţa practicii, chiar în cadrul celei mai înalte instanţe, apreciind că o astfel de incertitudine 
jurisprudenţială este contrară principiului siguranţei juridice. 

De asemenea, conducerea instanţei trebuie să urmărească următoarele obiective generale: 
- creşterea transparenţei şi a încrederii în actul de justiţie înfăptuit de Tribunalul Militar 
Timișoara; - dezvoltarea unei culturi a integrităţii prin formarea iniţială şi continuă a 
judecătorilor și personalului auxiliar de specialitate; - reducerea duratei de soluţionare a cauzelor 
și unificarea practicii judiciare;- reducerea duratei de rezolvare a cererilor adresate 
compartimentelor auxiliare; - trecerea atribuțiilor extrajudiciare în sarcina personalului auxiliar 
de specialitate, responsabilizarea acestuia și implicarea în luarea deciziilor; - eficientizarea 
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actului de coordonare și control, creșterea coeziunii colectivului și identificarea problemelor cu 
care se confruntă personalul. 

Pentru realizarea acestor obiective, conducerea instanţei îşi propune luarea următoarelor 
măsuri: - utilizarea bunelor practici de reducere a duratei procedurilor judiciare în cauzele 
instrumentate; - publicarea hotărârilor judecătoreşti relevante pe portalul instanței și completarea 
tuturor secțiunilor portalului; - implementarea sistemului de accesare online a dosarelor (dosarul 
electronic), prin utilizarea de către părți a unui nume de utilizator și a unei parole; - încurajarea 
judecătorilor și grefierilor să participe atât la formele de pregătire organizate de Institutul 
Național al Magistraturii și de Școala Națională de Grefieri, cât și la alte forme de pregătire 
(studii masterale sau doctorale); - monitorizarea practicii judiciare şi sesizarea în fază incipientă 
a practicii neunitare, în vederea soluţionării chestiunilor ce suportă mai multe interpretări; - 
derularea unui dialog deschis, sincer și permanent cu tot personalul instanței.  
 

 
PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI MILITAR TIMIŞOARA, 

judecător col. RAUL-ADRIAN BRĂŞNEANU 
 
 


