
 

 

 

 

 

 

 

 

 CATRE 

              CURTEA MILITARA DE APEL 

  Referitor la adresa Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1381/2016, prin care se 

solicită analiza activităţii instanţei prin prisma indicatorilor de eficienţă şi eficacitate, în 

conformitate cu rapoartele  Statis Eficientă, pentru perioada 1 ianuarie 2015-31 decembrie 2015, 

Tribunalul Militar Cluj a înregistrat următoarele grade de eficienţă: 

- Indicator general eficienţă – EFICIENT; 

- Rata de soluţionare – FOARTE EFICIENT; 

- Vechime dosare în stoc – FOARTE EFICIENT; 

- Pondere dosare închise într-un an – EFICIENT; 

- Durata medie de soluţionare – SATISFACATOR; 

- Hotarâri redactate peste termenul legal –INEFICIENT. 

Raportat la cei doi indicatori la care Tribunalul Militar Cluj a înregistrat grad de eficienţă 

„Satisfăcător” şi „Ineficient”  arătăm următoarele: 

La data de 20 noiembrie 2015, în urma verificării dosarelor aflate în stoc din Statis Ecris 

s-a constatat existenţa unui număr de 45 de dosare cu o vechime situată între 3 ani şi 11 luni şi 4 

zile, ceea ce era contrar situaţiei reale. S-a procedat la verificarea fiecărui dosar în parte în final 

rezultând un număr de 16 dosare  soluţionate, însă la care din eroare s-a folosit ca şi document final 

„Incheiere-camera preliminară”, tip de document care în conformitate cu ECRIS nu închide final 

dosarul. In această situaţie pentru a se putea clarifica situaţia din punct de vedere statistic, s-a 

procedat la adăugarea unui alt tip de document, din categoria celor care închid final un dosar, 

respectiv „Incheiere finală –dezinvestire”, pentru toate cele 16 dosare. Menţionăm faptul că prin 

adăugarea acestui tip de document nu s-a influenţat conţinutul documentului şi totodată s-a realizat 

şi închiderea finală a dosarelor şi eliminarea lor din lista dosarelor aflate în stoc.  

Pentru a se putea observa faptul că această deficienţă a fost înlăturată ataşăm pentru 

comparaţie îndicatorii de eficienţă la cei doi indiciatori pentru perioada 1 ianuarie 2016-29 februarie 

2016, perioadă în care s-a înregistrat un grad de eficenţă de „Foarte eficient” în ambele cazuri. 

Situaţia mai sus expusă s-a datorat insuficientei cunoaşteri a aplicaţiei ECRIS precum şi a 

lipsei unui specialist IT. Menţionăm faptul că începând cu data de 1 octombrie 2015, Tribunalul 

Militar Cluj a reuşit încadrarea unui specialist IT cu experienţă, prin transferul acestuia de la Curtea 

de Apel Cluj, fapt care a dus la îndreptarea şi înlătuarea deficienţelor constatate.  

In susţinerea celor de mai sus ataşăm Procesul verbal de incident din data de 20 

noiembrie 2015, încheiat cu ocazia efectuării modificărilor mai sus menţionate, listinguri  cu 

Informaţii situaţii statistice precum şi Fisele generale ale celor 16 dosare mai sus amintite.  

Cu deosebită consideraţie,        
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