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TRIBUNALUL CONSTANŢA 
 

BULETIN INFORMATIV 
 

 
Informaţiile de interes public pe care Tribunalul Constanţa are obligaţia de a le comunica 

din oficiu în conformitate cu prevederile art. 5 din legea nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public: 
  
a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Tribunalului 

Constanaţa; 
- Constitutia Romaniei 
- Legea nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 576 din 29 iunie 2004 privind 
organizarea judecătorească, republicata in baza Legii 247/2005 in Monitorul Oficial, Partea I nr. 
827 din 13.09.2005; 
- Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375 din 17.12.2015,  privind Regulamentul de 
ordine interioară al instanţelor judecătoreşti; 
- Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor 
- Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor 
judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea 
- Hotararea CSM nr. 328/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al judecatorilor si 
procurorilor 
- Hotararea CSM nr. 145/2005 pentru aprobarea  Codului deontologic al personalului auxiliar de 
specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea  
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici 
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicat 2007 Codul de 
conduita a functionarilor publici 
- Ordonanta Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si 
extrajudiciara aprobata de Legea nr. 156/2002 
- Legea 544/2001 privind liberal acces la informaţiile de interes public 
- Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 
- O G nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu 
modificări şi completări , prin Legea nr. 233/2002 
- Ghidul privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi Mass – Media, aprobat prin 
Hotărârea nr. 482/01.06.2014 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 
  
b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, 
programul de audienţe al Tribunalului Constanţa; 
  
- Tribunalului Constanţa are următoarea structură : 
  
ˇ        conducere:    
- preşedinte 
- vicepreşedinte 
- preşedinte secţie penală 
- preşedinte secţie I civilă 
- presedinte sectie a II-a civilă 
- preşedinte secţie comercială şi contencios administrativ si fiscal 
 
-       judecărori 
 
-      personal auxiliar repartizat pe compartimente de activitate 
- arhivă şi registratură 
- grefă 
- compartiment informatic 
- birou statistică  
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- personal conex  
- agenti procedurali 
- aprozi 
- soferi 
 

personal contractual 
- muncitori 
- ingrijitori 
  
- serviciul economico-financiar şi administrativ 
- manager economic  
- sef serviciu economic 
- consilier economic 
- expert economic 
- referent  
- biroul de personal 
- consilier personal 
- biroul de informare şi relaţii publice  
- purtator de cuvant 
- expert informare publica 
- biroul local de expertize tehnice judiciare si contabile 
- expert  
-      apostila 
 
 
 
- Compartimentele Tribunalului Constanţa au următoarele atribuţii, acestea fiind  prevăzute 
în Hotărîrea nr. 1375 din 17.12.2015 a CSM: 
  
ˇ        Preşedintele tribunalului asigură conducerea curentă a activităţii administrativ-
judiciare a  tribunalului, scop în care:  
  ART. 9 

    (1) În activitatea de coordonare şi control privind administrarea tribunalului şi a 
instanţelor din circumscripţie, preşedintele tribunalului exercită, la nivelul tribunalului şi în limitele 
funcţiei sale, atribuţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a)-i), k), l), p)-t), precum şi următoarele: 

a) numeşte, când este cazul, judecătorul de serviciu şi stabileşte locul şi programul de 
desfăşurare a activităţii acestuia; 

b) este ordonator terţiar de credite şi răspunde de folosirea, conform legii, a sumelor 
primite de la buget, de integritatea bunurilor încredinţate unităţii pe care o conduce, de ţinerea la 
zi a contabilităţii şi de prezentarea dărilor de seamă contabile asupra execuţiei bugetare. 
Atribuţiile specifice de ordonator terţiar de credite pot fi delegate vicepreşedintelui sau, după caz, 
unuia dintre vicepreşedinţi ori managerului economic. 
(2) Prevederile art. 7 alin. (3), (4), (6) şi (7) se aplică în mod corespunzător 
 
 
         Vicepreşedintele tribunalului exercită urmatoarele atribuţii:  
   ART. 10 

(1) Vicepreşedintele tribunalului exercită, la nivelul tribunalului şi în limitele funcţiei sale, 

atribuţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-g) și i)-k). 
(2) Dispoziţiile art. 8 alin. (2)-(6) se aplică în mod corespunzător. 

 
  
ˇ        Preşedintele secţiei organizează activitatea administrativ-judiciară a secţiei, având 
următoarele atribuţii:  
ART. 24 



 3 

(1) Preşedintele secţiei organizează activitatea administrativ-judiciară a secţiei, având 
următoarele atribuţii: 

a) asigură buna desfăşurare a activităţii de judecată a secţiei; 
b) propune colegiului de conducere înfiinţarea şi desfiinţarea, compunerea şi configurarea 

completelor de judecată, urmărind asigurarea continuităţii acestora; 
c) aprobă planificarea grefierilor în şedinţele de judecată; 
d) organizează studiul profesional al judecătorilor secţiei, urmăreşte realizarea acestuia şi 

coordonează activitatea de unificare a practicii judiciare la nivelul secţiei; 
e) participă la învăţământul profesional al judecătorilor secţiei; 
f) comunică lunar instanţelor arondate situaţia hotărârilor modificate în căile de atac; 
g) îndrumă şi verifică activitatea administrativ-judiciară a personalului secţiei; 
h) face propuneri de desemnare a judecătorilor care îndeplinesc şi alte atribuţii decât cele 

de judecată; 
i) urmăreşte soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil; 
j) ţine evidenţa cazurilor de aplicare neunitară a legii, în baza referatului întocmit de 

judecătorul delegat; 
k) contribuie la elaborarea buletinului jurisprudenţei curţii de apel; 
l) ia măsuri în vederea repartizării aleatorii a cauzelor; 
m) dispune excluderea de la repartizarea cauzelor în procedura de cameră preliminară a 

completelor care, în calitate de judecători de drepturi şi libertăţi, au îndeplinit acte sau măsuri 
procesuale în cursul urmăririi penale, precum şi în alte tipuri de cauze, după soluţionarea 
incidentelor procedurale, dacă este cazul; 

n) rezolvă corespondenţa secţiei şi trimite, în cazurile prevăzute de lege, pe cale 
administrativă, cererile sau plângerile greşit îndreptate şi le restituie pe cele care nu întrunesc 
condiţiile legale.  

(2) Preşedintele secţiei îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau regulamente 
ori stabilite de preşedintele instanţei, conform legii. 
 
    
 

Asistenţii judiciari - Completele pentru soluţionarea, în primă instanţă, a cauzelor 
privind conflictele de muncă şi asigurări sociale se constituie din 2 judecători şi 2 asistenţi 
judiciari, dintre asistenţii judiciari numiţi, potrivit legii. 

  
Art. 39-40 

Art. 39 - Completele pentru soluţionarea, în primă instanţă, a cauzelor privind conflictele de 
muncă şi asigurări sociale se constituie dintr-un judecător şi 2 asistenţi judiciari dintre asistenţii 
judiciari numiţi potrivit legii. 

Art. 40 - (1) Asistenţii judiciari participă la deliberare cu vot consultativ şi semnează 
hotărârile pronunţate. Opinia acestora se consemnează în hotărâre, iar opinia separată se 
motivează. 

(2) Asistenţii judiciari sunt datori să studieze temeinic dosarele în cauzele la a căror 
soluţionare participă, să respecte programarea şedinţelor stabilită de preşedintele tribunalului şi 
să se conformeze dispoziţiilor date în aplicarea legii şi regulamentelor. 

(3) Când în compunerea completului de judecată intră şi asistenţi judiciari, preşedintele 
completului îl va putea desemna pe unul dintre aceştia să redacteze hotărârea 
 

ˇ        Arhiva şi registratura 
 
ART. 67-69 

Art. 67 - La fiecare instanţă funcţionează o registratură şi o arhivă. 
Art. 68 - (1) La instanţele cu volum mare de activitate poate funcţiona o registratură 

generală, precum şi câte o registratură şi o arhivă pentru fiecare secţie, în baza hotărârilor 
colegiilor de conducere. 

(2) Colegiile de conducere pot hotărî organizarea de arhive distincte pentru completele 
specializate. 
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(3) Pe durata procedurii scrise dosarele se păstrează în arhivă, pe complete sau în alt mod 
stabilit de presedintele instanţei. 

(4) Pe durata necesară desfăşurării cercetării procesului dosarele se păstrează în arhivă, 
pe complete şi termene de judecată sau în alt mod stabilit de preşedintele instanţei. 

Art. 69 – (1) La registratura generală se întocmesc şi se păstrează: 
a) registre generale pentru înregistrarea actelor de sesizare, a dosarelor primite în apel, a 

dosarelor primite în recurs, a dosarelor primite în contestaţie, a actelor de procedură şi a 
corespondenţei; 

b) borderouri pentru expedierea prin poştă şi condici de predare a dosarelor, actelor de 
procedură şi a restului corespondenţei. 

(2) La instanţele cu volum mare de activitate se poate înfiinţa un compartiment de 
expediere a corespondenţei, cu următoarele atribuţii: 

a) preia citaţiile şi alte acte care se comunică, le aranjează în ordine şi le înscrie în 
borderoul de expediere;  

b) expediază corespondenţa, sub semnătură şi pe bază de evidenţă; 
c) completează centralizatorul proceselor verbale de recepţie şi îl înaintează lunar 

departamentului economic. 
 
  
            Agentul procedural are următoarele atribuţii:                                                                                               
  
ART. 64 

 Agentul procedural are următoarele atribuţii: 
a) comunică actele procedurale, cu respectarea termenelor prevăzute de lege, persoanelor 

din localitatea unde se află sediul instanţei, depunând cel mai târziu a doua zi dovezile de 
înmânare; pentru cazuri urgente şi când dotarea instanţelor permite, comunicarea actelor de 
procedură se va putea efectua prin agent procedural şi în alte localităţi; 
b) îndeplineşte sarcinile stabilite de preşedintele instanţei, precum şi serviciul de curier, primind şi 

predând în aceeaşi zi corespondenţa pentru destinatarii din localitate, precum și dosarele către 

instanțele și parchetele din localitate             
 

Aprodul are următoarele atribuţii:  
  
ART. 65 

Aprodul are următoarele atribuţii:  
a) îndeplineşte atribuţii specifice compartimentelor auxiliare, stabilite de preşedintele 

instanţei; 

b) îndrumă justițiabilii și pe celilați participanți la procese către camerele de consiliu, sălile 

de judecată și registratura sau arhiva instanței; 
c) ajută la păstrarea ordinii şi curăţeniei în localul instanţei; 

d) orice alte atribuții stabilite de prim-grefier sau grefierul-șef, după caz. 
a) efectuează, în şedinţele de judecată, strigarea părţilor, martorilor, experţilor şi a 

celorlalte persoane chemate la instanţă şi îndeplineşte dispoziţiile date de preşedintele 
completului de judecată;  

b) îndeplineşte unele dintre atribuţiile compartimentelor auxiliare (arhivă, registratură) 
stabilite de preşedintele instanţei, cum ar fi: ataşarea actelor de procedură la dosare, stocarea 
dosarelor în arhivă, supravegherea persoanelor care consultă dosarele, asigurarea transportului 
dosarelor la diferite compartimente, precum şi alte activităţi;  

c) ajută la păstrarea ordinii şi curăţeniei în localul instanţei. 
 
              
ˇ        Grefa 
  
ART. 50 

(1) Prim-grefierii curţilor de apel, ai tribunalelor şi ai tribunalelor specializate au următoarele 
atribuţii: 
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a) coordonează şi controlează activitatea personalului auxiliar de specialitate şi a 
personalului conex, atât al instanţei la care funcţionează, cât şi al instanţelor din circumscripţie, 
personal sau prin grefieri cu funcţii de conducere desemnaţi; 

b) întocmesc fişele posturilor pentru personalul auxiliar de specialitate şi pentru personalul 
conex; 

c) coordonează şi urmăresc uniformizarea înregistrărilor statistice în colaborare cu 
departamentul de specialitate din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii; 

d) asigură evidenţa şi gestionarea datelor şi documentelor ce nu sunt destinate publicităţii 
şi verifică modul în care se asigură securitatea lucrărilor; 

e) întocmesc şi contrasemnează corespondenţa cu caracter administrativ a instanţei; 
f) ţin registrele speciale prevăzute de lege pentru instanţa la care funcţionează; 
g) păstrează registrul de control al curţii şi iau măsuri ca un registru de control să se 

păstreze la fiecare secţie a curţii şi la instanţele din circumscripţia acesteia; 
h) duc la îndeplinire măsurile stabilite pentru asigurarea pazei sediului instanţei, securităţii 

bunurilor, pazei contra incendiilor şi protecţiei muncii; 
i) verifică modul în care se respectă regulile de acces al publicului în incinta instanţei; 
j) întocmesc acte de constatare a neregulilor evidenţiate în activitatea personalului auxiliar 

de specialitate şi conex controlat şi sesizează preşedintele instanţei pentru luarea măsurilor 
corespunzătoare; 

k) urmăresc respectarea de către personalul auxiliar de specialitate şi conex al instanţelor a 
normelor de conduită în raporturile cu avocaţii şi cu publicul; 

l) îndrumă şi verifică evidenţa şi gestiunea bibliotecii; 
m) ţin evidenţa concediilor personalului şi întocmesc situaţiile lunare cu prezenţa zilnică a 

personalului curții de apel, tribunalului sau tribunalului specializat, după caz, pe care le trimit 
compartimentului financiar-contabil; 

n) organizează şi supraveghează activitatea de arhivare electronică a dosarelor, în funcţie 
de resursele disponibile. 

(2) Prim-grefierii curţilor de apel ţin registrele privind activitatea comisiei de cercetare a 

averilor constituită la nivelul instanței şi evidenţa executorilor judecătoreşti. 
(3) Prim-grefierii tribunalelor ţin registrele privind persoanele juridice, evidenţa traducătorilor 

şi interpreţilor autorizaţi. 
(4) Prim-grefierul Tribunalului Bucureşti ţine registrele privind partidele politice şi alte 

formaţiuni politice. 
(5) Prim-grefierul îndeplineşte orice alte atribuţii de serviciu date de preşedintele instanţei, 

potrivit legii. 
(6) În cazul instanţelor cu volum mare de activitate, unele atribuţii ale prim-grefierului pot fi 

delegate unui alt grefier, prin decizie a preşedintelui instanţei. 
(7) În lipsa prim-grefierului curţii de apel, al tribunalului sau al tribunalului specializat, unul 

dintre grefierii şefi secţie sau, după caz, un grefier, desemnat de preşedintele instanţei, îl va 
înlocui în toate atribuţiile sale. 
 
    
           Grefierul şef de secţie are următoarele atribuţii:  
  
ART. 51 
 

 (1) Grefierul şef secţie are următoarele atribuţii: 
a) supraveghează şi verifică lucrările întocmite de personalul auxiliar al secţiei; 
b) supraveghează, controlează lunar şi îndrumă activitatea grefierilor secţiei cu privire la 

comunicarea în termenul prevăzut de lege a minutelor şi hotărârilor judecătoreşti și la 
comunicarea cererilor şi actelor procedurale prevăzute de lege; 

c) supraveghează accesarea bazelor electronice de date deţinute de organele 
administraţiei de stat la instanţele la care există secţii; 

d) ajută persoana desemnată la repartizarea aleatorie a cauzelor; 
e) ţine evidenţa soluţiilor pronunţate privind recuzarea şi abţinerea; 
f) propune preşedintelui de secţie repartizarea grefierilor în şedinţele de judecată; 



 6 

g) organizează și urmăreşte tehnoredactarea în termen a hotărârilor întocmite de 
judecătorii secţiei, ţine registrul de evidenţă a redactării hotărârilor secţiei şi păstrează mapele de 
hotărâri; 

h) verifică dosarele secţiei înainte de trimiterea lor altor organe judiciare, cu respectarea 
dispoziţiilor regulamentare; 

i) participă, conform programării, la şedinţele de judecată, ca grefier de şedinţă; 
j) urmăreşte modul de întocmire şi de comunicare a actelor procedurale prevăzute de lege 

pentru publicarea în BPI şi transmiterea acestor acte procedurale pe suport hârtie şi electronic 
către Oficiul Registrului Comerţului, în vederea publicării acestora în BPI, precum şi realizarea 
celorlalte comunicări sau notificări în termen legal; 

k) ţine evidenţa şi gestionează titlurile de valoare şi obiectele ce servesc ca mijloc de probă 
în cauzele aflate pe rolul secţiei; 

l) verifică şi semnează pentru conformitate copiile legalizate şi certificatele întocmite; 
m) certifică, în cazurile prevăzute de lege, copiile după actele din dosarele secţiei, inclusiv 

în materia insolvenţei; 
n) ţine registrele de evidenţă privind arestarea preventivă şi celelalte registre în materie 

penală, cu excepţia celor date în competenţa grefierului delegat cu efectuarea lucrărilor de 
executări penale; 

o) ţine registrul special privind evidenţa practicii instanţelor de control judiciar, în care 
înregistrează toate dosarele sosite din căile de atac; 

p) supraveghează şi verifică modul de completare şi păstrare a evidenţelor secţiei; 
q) verifică şi supraveghează modul de înregistrare a şedinţelor de judecată, prin mijloace 

tehnice audio sau video, în condiţiile legii; 

r) coordonează şi supraveghează activitatea grefierilor delegați și evidențele ținute de 

aceștia;  
s) întocmeşte situaţiile lunare cu prezenţa zilnică a personalului auxiliar al secţiei, pe care 

le trimite compartimentului de specialitate, şi se îngrijeşte de aprovizionarea secţiei cu materialele 
necesare; 

ș) verifică păstrarea în bune condiţii a dosarelor şi a lucrărilor de punere în executare a 
hotărârilor penale sau civile. 

(2) Grefierul şef secţie îndeplineşte, în limitele funcţiei, alte sarcini de serviciu date de 
preşedintele secţiei sau de preşedintele ori vicepreşedintele instanţei, conform legii. 
(3) În cazul secţiilor cu volum mare de activitate, unele atribuţii ale grefierului şef secţie pot fi 
delegate unui alt grefier, prin decizie a preşedintelui instanţei.  
 
            Grefierul de şedinţă are următoarele atribuţii:  
  
ART. 53-54 

Art. 53 - (1) Grefierul care participă la şedinţa de judecată are următoarele atribuţii: 
a) participă la şedinţele de judecată, îndeplinind atribuţiile prevăzute de lege şi de prezentul 

regulament, sub coordonarea și controlul preşedintelui completului de judecată; 

b) întocmeşte citațiile și actele de procedură dispuse de completul de judecată; 
c) completează borderourile şi predă corespondenţa pentru expediere; 
d) realizează citarea şi încunoştinţarea părţilor şi comunicarea actelor prin telefon, telegraf, 

prin poştă electronică sau fax sau prin alte mijloace prevăzute de lege şi întocmeşte referatul 
privind modalitatea de încunoştinţare sau comunicare şi obiectul acesteia, care se ataşează la 
dosar; 

e) completează condica şedinţelor de judecată, în care se trec dosarele din şedinţa 
respectivă, în ordinea înscrisă în lista cauzelor, cu următoarele menţiuni: numărul curent, numele 
sau denumirea părţilor, numărul dosarului şi obiectul cauzei, termenul acordat, cu indicarea 
motivului amânării cauzei; în cazul amânării pronunţării, se va indica data acesteia; 

f) completează toate câmpurile din sistemul ECRIS; 
g) comunică minutele şi hotărârile judecătoreşti în termenul prevăzut de lege; 

h) tehnoredactează lucrările repartizate de conducerea instanţei și hotărârile judecătoreşti, 

iar la solicitarea membrilor completului de judecată şi sub îndrumarea acestora, și proiecte de 
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hotărâri, pe baza modelului dat de aceștia; hotărârile vor cuprinde, în final, iniţialele redactorului, 
ale tehnoredactorului, data tehnoredactării şi numărul de exemplare; la instanţele de control 
judiciar se trece, în plus, compunerea completului de judecată al instanţei a cărei hotărâre este 
supusă controlului judiciar; 

i) transmite către Institutul Național al Magistraturii și către Agentul Guvernamental pentru 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene copii conforme cu originalul și în format electronic word ale 

încheierilor de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene cu întrebări preliminare, ale 

hotărârilor pronunțate de instanțele naționale în aceste cauze, inclusiv în căile de atac, precum și 

ale încheierilor prin care s-au respins cererile de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene. 

(2) Președintele instanței poate stabili ca unele dintre atribuțiile prevăzute la alin. (1) să fie 
exercitate de grefieri care nu participă la şedinţa de judecată, inclusiv tehnoredactarea, la 
solicitarea membrilor completului de judecată şi sub îndrumarea acestora, a proiectelor de 

hotărâri, pe baza modelului dat de aceștia. 
(3) Grefierul care participă la şedinţa de judecată îndeplineşte orice alte sarcini de serviciu 

date de preşedintele instanţei, preşedintele de secţie sau de preşedintele completului de 
judecată. 

(4) Grefierul debutant participă la şedinţele de judecată după însuşirea cunoştinţelor 
necesare pentru îndeplinirea acestei activităţi. 

Art. 54 - (1) Grefierul care participă la şedinţa de judecată stabilit pentru completul căruia i 
s-a repartizat aleatoriu dosarul întocmeşte, pe baza dispoziţiilor date de complet, toate 
comunicările prevăzute de lege înainte de fixarea primului termen de judecată, completează 
borderourile, dacă nu există o persoană desemnată cu atribuţii privind expedierea actelor de 
procedură, şi predă corespondenţa în vederea expedierii, redactează încheierile şi toate actele 
de procedură prevăzute de lege. 

(2) Grefierul prevăzut la alin. (1) evidenţiază dovezile de comunicare şi data primirii 
comunicărilor în aplicaţia ECRIS şi le prezintă completului de judecată, împreună cu dosarul. 

(3) Grefierul prevăzut la alin. (1) urmăreşte termenele prevăzute de lege pentru efectuarea 
modificărilor sau completărilor la cererea de chemare în judecată, pentru depunerea întâmpinării 
şi a răspunsului la întâmpinare, şi informează completul de judecată cu privire la împlinirea 
acestora. 

(4) Procedura de citare, redactarea încheierilor sau a altor acte efectuate în procedura 
prevăzută de art. 200 alin. (7) şi (8) din Codul de procedură civilă se realizează de grefierul 
prevăzut la alin. (1) stabilit pentru completul căruia i-a fost repartizată aleatoriu cererea de 
reexaminare.  

(5) Grefierul prevăzut la alin. (1) preia din arhivă şi păstrează dosarele pe durata necesară 
efectuării actelor de procedură şi studiului dosarului de către completul de judecată; 

(6) Dispoziţiile alin. (1)-(4) se aplică în mod corespunzător şi pentru procedura în camera 

preliminară și în cauzele având ca obiect plângerile împotriva soluțiilor de neurmărire sau de 
netrimitere în judecată. În situaţia restituirii comunicărilor prevăzute la alin. (1), acestea se 
consideră legal efectuate după expirarea unui termen de 7 zile de păstrare la sediul instanţei. 
  
ˇ        Compartimentul  informatic 
  
  ART. 66 

 (1) Curţile de apel, tribunalele, tribunalele specializate, judecătoriile din orașele reședință 

de județ, precum și cele din municipiul București au în schema de personal unul sau mai mulți 
specialiști IT.  

 (2) Numărul specialiștilor IT se stabileşte de către preşedintele instanţei, cu avizul conform 
al direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei.  

(3) Personalul de specialitate informatică are următoarele atribuţii: 
a) participă, la solicitarea Ministerului Justiţiei, la partea de analiză şi implementare a 

aplicaţiilor informatice comune privind activitatea instanţelor; 
b) asigură exploatarea programelor informatice elaborate de Direcţia tehnologia informaţiei 

din cadrul Ministerului Justiţiei şi de Serviciul de formare profesională și statistică judiciară din 
cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, la nivelul instanţelor judecătoreşti, instalând produsele 



 8 

informatice şi controlând periodic respectarea de către operatorii de aplicaţie a instrucţiunilor de 
utilizare; 

c) coordonează şi controlează activitatea de informatică juridică la instanţele din 
circumscripţia în care funcţionează; 

d) asigură iniţierea şi instruirea personalului instanţei în exploatarea aplicaţiilor informatice; 
e) realizează aplicaţii la nivelul instanţelor judecătoreşti; 
f) supraveghează modul de utilizare a tehnicii de calcul şi ia măsurile necesare pentru 

asigurarea bunei funcţionări a acesteia; 
g) asigură funcţionarea sistemelor de arhivare electronică a dosarelor; 
h) întocmesc documentele de specialitate necesare în vederea obţinerii semnăturii 

electronice pentru instanţe şi persoanele autorizate din instanţe, a certificatelor prevăzute de 
Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, asigură iniţierea personalului 
autorizat în folosirea semnăturii electronice, păstrează datele de creare a semnăturii electronice 
şi sesizează de îndată conducerea instanţei dacă are motive să creadă că acestea au ajuns la 
cunoştinţa unui terţ neautorizat sau că informaţiile esenţiale cuprinse în certificat nu mai 
corespund realităţii; 

i) colaborează cu grefierul statistician sau cu persoana responsabilă pentru colectarea 
datelor statistice din sistemul informatic. 

(4) Personalul de specialitate informatică salvează periodic informaţiile conţinute de 
sistemul ECRIS şi păstrează aceste informaţii pentru evidenţa în sistem informatizat a activităţii 
instanţei.  

(5) Personalul de specialitate informatică îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de 
preşedintele instanţei. 
 
 
  
ˇ        Biroul de statistică  
  
ART.61 
 

(1) Grefierul statistician are următoarele atribuţii: 
a) efectuează zilnic înregistrările de statistică judiciară, întocmeşte periodic dările de 

seamă statistice, completează şi păstrează fişele inculpaţilor;  
b) exploatează aplicaţia de statistică judiciară; 
c) grefierul statistician de la tribunal verifică şi îndrumă personalul de la tribunalele 

specializate şi de la judecătorii care înregistrează şi centralizează datele statistice; 
d) efectuează lucrările de statistică judiciară dispuse de Consiliul Superior al Magistraturii, 

pe care le înaintează la datele fixate, şi orice alte situaţii statistice solicitate de Consiliul Superior 
al Magistraturii, preşedinţii instanţelor, precum şi de Ministerul Justiţiei; 

e) păstrează dările de seamă statistice şi fişele inculpaţilor, îndosariate anual în mape 
speciale şi le conservă potrivit dispoziţiilor legale privind termenele de păstrare a documentelor; 

f) colaborează cu comisiile judeţene de statistică în vederea alcătuirii şi predării buletinelor 
statistice, precum şi în legătură cu alte activităţi specifice. 

(2) La instanţele la care nu există grefier statistician atribuţiile acestuia sunt îndeplinite de 
către grefierul stabilit de preşedintele instanţei. 

(3) Activitatea desfăşurată de grefierul statistician şi de personalul de la judecătorii care 
execută lucrările de statistică judiciară este coordonată de prim-grefierul, respectiv grefierul-şef al 
instanţei. 
 
 
 

 Art. 75 - (1) Compartimentul resurse umane funcţionează în cadrul departamentului 
economico-financiar şi administrativ, care îşi desfăşoară activitatea la curţile de apel şi la 

tribunale, și are următoarele atribuţii: 
a) întocmeşte anual propunerile de state de funcţii şi de personal, pe care le înaintează 

spre aprobare ordonatorului principal de credite până la termenele stabilite de acesta. Înaintează 
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un exemplar al propunerii de stat de funcţii şi personal, aprobat de către ordonator, 
compartimentului financiar contabil, pentru întocmirea proiectului de buget, până la data stabilită 
de lege; 

b) completează şi ţine la zi evidenţa pentru întregul personal al curţii de apel sau al 
tribunalului, tribunalelor specializate şi judecătoriilor din circumscripţia acestuia; 

c) întocmeşte şi înregistrează la inspectoratul de muncă registrele de evidență a 
salariaţilor, în condiţiile legii; 

d) iniţiază şi efectuează demersurile necesare declanşării şi organizării examenelor sau 
concursurilor de recrutare, definitivare, avansare, promovare a personalului auxiliar de 
specialitate şi conex, a funcţionarilor publici şi a personalului contractual, asigurând sprijinul 
logistic necesar desfăşurării acestora; 

e) efectuează demersurile necesare procedurilor de delegare, detaşare, transfer, 
suspendare şi încetare a raporturilor de muncă pentru personalul prevăzut la lit. d); 

f) efectuează demersurile necesare cu privire la înaintarea propunerilor de încadrare, 
promovare, suspendare şi încetare a activităţii, delegare, detaşare şi transfer pentru judecătorii  
instanţei, la nivelul Ministerului Justiţiei şi Consiliului Superior al Magistraturii; 

g) comunică Direcţiei resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al 
Magistraturii deciziile de acordare a concediilor de creştere a copilului sau a concediilor fără plată 
privind judecătorii din raza curţii de apel pentru a fi depuse la dosarele profesionale ale acestora; 

h) efectuează demersurile necesare cu privire la transformarea posturilor şi la modificarea 
schemelor de personal; 

i) efectuează lucrările privind încadrarea, promovarea, transformarea postului şi încetarea 
activităţii pentru personalul numit de preşedintele curţii de apel; 

j) efectuează lucrările necesare privind dosarele de pensie; 
k) întocmeşte şi transmite la Ministerul Justiţiei adeverinţele nominale cu datele necesare 

actualizării pensiilor de serviciu, pentru personalul care beneficiază de acestea, potrivit legii; 
l) efectuează lucrările necesare privind acordarea sau modificarea drepturilor salariale 

pentru personalul curţii de apel şi al instanţelor din circumscripţia acesteia, potrivit competenţelor 
legale;  

m) asigură gestionarea dosarelor profesionale aferente tuturor categoriilor de personal, 
conform prevederilor legale; 

n) întreţine şi actualizează permanent baza de date informatizată privind personalul de la 
instanţele din circumscripţia curţii de apel şi asigură menţinerea legăturii, prin sistemul 
informatizat, cu direcţia de specialitate din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii; personalul 
de specialitate informatică asigură sprijin pentru aspectele de ordin tehnic;  

o) transmite, trimestrial sau ori de câte ori este necesar, către Consiliul Superior al 
Magistraturii, evidenţa posturilor de personal auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor 
judecătoreşti din circumscripţia curţii de apel;  

p) ţine evidenţa evaluărilor şi sancţiunilor disciplinare pentru personalul instanţei, altul 
decât judecătorii; 

q) efectuează raportările statistice corespunzătoare specificului postului către  Institutul 
Naţional de Statistică şi celelalte comunicări de date necesare, potrivit legii; 

r) primeşte şi rezolvă corespondenţa privind drepturile ce decurg din executarea unui 
raport de muncă; 

s) întocmeşte Planul anual de ocupare a funcţiilor publice, potrivit legii şi colaborează cu 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici din punctul de vedere al gestionării funcţiilor publice şi 
al carierei funcţionarilor publici; 

ș) întocmeşte, păstrează şi arhivează, potrivit Nomenclatorului de documente referitoare la 
fondul arhivistic şi materiale preconstituite, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei, registrele, 
opisele, documentele proprii, precum şi dosarele profesionale pe care le gestionează până la 
data predării la arhivă; 

t) păstrează evidența și datele de contact ale tuturor categoriilor de personal pensionat 

care beneficiază de pensia de serviciu și informează aceste persoane ori de câte ori intervin 
modificări ale bazei de calcul, în sensul majorării îndemnizaţiei de încadrare brută lunară pe care 

o are un judecător sau grefier în activitate, în situațiile prevăzute de lege; 

ț) îndeplineşte alte sarcini date de preşedintele instanţei ori de managerul economic.  
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(2) Compartimentul resurse umane de la nivelul curţii de apel coordonează activitatea 
compartimentelor similare ale tribunalelor din circumscripţia curţii şi realizează o evidenţă 
centralizată.  

(3) Atribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. j), l) și n) pentru personalul propriu al curţii de apel 
revin compartimentul resurse umane de la nivelul acesteia, iar pentru personalul din cadrul 
tribunalelor, tribunalelor specializate şi judecătoriilor revin compartimentului de la nivelul 
tribunalului sau persoanei desemnate de preşedintele tribunalului. 
 
 
 
ˇ        Biroul de informare şi relaţii publice 
  
ART. 78-82 
  

ˇ     Art. 78 - (1) Biroul de informare şi relaţii publice este organizat şi funcţionează 
potrivit dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 

modificările și completările ulterioare şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind 

reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare. 
(2) Biroul de informare şi relaţii publice asigură legăturile instanţei cu publicul şi cu 

mijloacele de comunicare în masă, în vederea garantării transparenţei activităţii judiciare, în 
condiţiile legii. 

(3) Biroul de informare şi relaţii publice asigură activitatea de soluţionare în termen a 
petiţiilor, în condiţiile legii. 

Art. 79 - (1) Biroul de informare şi relaţii publice este condus de un judecător desemnat de 
preşedintele instanţei ori de un absolvent al facultăţii de jurnalistică sau de un specialist în 
comunicare, numit prin concurs sau examen. Conducătorul biroului îndeplineşte şi rolul de 
purtător de cuvânt. 

(2) În funcţie de volumul de activitate al judecătorului desemnat să conducă biroul de 
informare şi relaţii publice, preşedintele instanţei, cu avizul colegiului de conducere, poate 
dispune degrevarea parţială a acestuia de atribuţiile ce îi revin ca judecător. 

(3) În cadrul biroului de informare şi relaţii publice funcţionează consilieri pentru informaţii 
publice şi unul sau mai mulţi grefieri desemnaţi de preşedintele instanţei. 

(4) Preşedintele instanţei poate dispune ca un alt judecător sau, după caz, unul dintre 
consilierii prevăzuţi la alin. (3) să-l înlocuiască pe purtătorul de cuvânt în situaţia în care acesta 
lipseşte din instanţă sau este antrenat în alte activităţi.  

(5) Programul zilnic al biroului coincide cu programul de lucru al instanţei, într-o zi pe 
săptămână fiind obligatorie stabilirea a 3 ore de funcţionare şi după-amiaza, după încheierea 
programului de lucru al instanţei. 

(6) În situaţii excepţionale, purtătorii de cuvânt vor oferi informaţii şi în afara orelor de 
program. 

Art. 80 - (1) Conducătorul biroului de informare şi relaţii publice are următoarele atribuţii: 
a) conduce şi coordonează activitatea biroului; 
b) organizează activitatea de furnizare pe loc a informaţiilor, atunci când acest lucru este 

posibil; 
c) analizează cererile de furnizare a informaţiilor publice, dispune cu privire la caracterul 

acestora - comunicate din oficiu, furnizabile la cerere sau exceptate de la liberul acces - şi ia 
măsuri pentru rezolvarea solicitărilor, potrivit legii, şi pentru transmiterea răspunsurilor către 
solicitanţi, în termenul legal; 

d) asigură îndeplinirea obligaţiei legale de furnizare din oficiu a informaţiilor prevăzute de 
lege, prin afişare în locuri vizibile la sediul instanţei a înscrisurilor care să cuprindă aceste 
informaţii şi prin publicarea lor pe pagina de Internet a instanţei; 

e) analizează petiţiile înregistrate şi dispune cu privire la modul de soluţionare, de 
redactare a răspunsului, conexare sau clasare, sub coordonarea preşedintelui instanţei; 

f) repartizează petiţiile compartimentelor de specialitate, în funcţie de activitatea acestora, 
şi asigură soluţionarea lor şi trimiterea răspunsului în termenul legal; 
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g) identifică ştirile difuzate de mass-media locală şi naţională, care au un impact negativ 
asupra activităţii şi imaginii instanţei sau judecătorilor ce funcţionează în cadrul acesteia, verifică 
veridicitatea informaţiilor şi asigură informarea corectă a opiniei publice, exprimând poziţia 
instanţei faţă de problemele semnalate; 

h) redactează declaraţii de presă şi poate participa la interviuri, furnizând informaţiile de 
interes public, în scopul unei informări corecte şi complete; 

i) sprijină judecătorii în exercitarea dreptului la replică. 
(2) Conducătorul biroului de informare şi relaţii publice îndeplineşte orice alte atribuţii 

stabilite de preşedintele instanţei, conform legii şi regulamentului. 
Art. 81 - (1) Purtătorul de cuvânt al instanţei are dreptul de a consulta documentele sau 

dosarele aflate la instanţă, având obligaţia de a respecta secretul de serviciu şi de a proteja 
informaţiile confidenţiale de care ia cunoştinţă. 

(2) Furnizarea de informaţii privind activitatea judiciară poate fi restrânsă, în condiţiile legii, 
atunci când aceasta se face în interesul moralităţii, al ordinii publice ori al securităţii naţionale sau 
când interesele minorilor ori protecţia vieţii private a părţilor în proces o impun. Dreptul la liberul 
acces la informaţii poate fi restrâns şi atunci când, în împrejurări speciale, instanţa apreciază că 
publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justiţiei. 

Art. 82 - (1) Consilierul şi/sau grefierul din cadrul biroului de informare şi relaţii publice are 
următoarele atribuţii: 

a) primeşte şi înregistrează cererile de furnizare a informaţiilor publice; 
b) primeşte şi înregistrează petiţiile adresate instanţei; 
c) prezintă conducătorului biroului, zilnic, petiţiile şi cererile înregistrate; 
d) transmite către compartimentele de specialitate solicitările de informaţii şi petiţiile, spre 

soluţionare; 
e) urmăreşte soluţionarea la timp a solicitărilor şi petiţiilor şi aduce la cunoştinţa 

conducătorului biroului orice problemă ivită în derularea activităţii; 
f) comunică răspunsurile către petiţionari şi solicitanţi; 
g) redactează şi pune la dispoziţia publicului înscrisurile cu informaţiile care se comunică 

din oficiu, precum şi formularele pentru solicitările de informaţii publice şi pentru reclamaţiile 
administrative; 

h) furnizează pe loc, atunci când este posibil, informaţiile publice solicitate; 
i) face menţiunile în registrul de petiţii şi în registrul pentru înregistrarea cererilor şi 

răspunsurilor privind accesul la informaţiile publice; 
j) păstrează în mape separate petiţiile şi cererile, precum şi răspunsurile date acestora. 
(2) Consilierul şi/sau grefierul din cadrul biroului de informare şi relaţii publice îndeplineşte 

orice alte atribuţii stabilite de conducătorul biroului, potrivit legii şi regulamentului. 
    
 
Serviciul economico-financiar şi administrativ 
 
ART.71 
 

(4) Managerul economic este subordonat preşedintelui instanţei şi exercită următoarele 
atribuţii: 

a) conduce departamentul economico-financiar şi administrativ; 
b) răspunde pentru organizarea şi ţinerea contabilităţii financiare şi de gestiune, potrivit 

dispoziţiilor legale; 
c) coordonează activitatea de elaborare şi fundamentare a bugetului anual de venituri şi 

cheltuieli; 
d) îndeplineşte, pe baza delegării primite din partea ordonatorilor de credite, atribuţiile 

prevăzute de lege; 
e) răspunde de utilizarea creditelor bugetare şi de realizarea veniturilor, de folosirea cu 

eficienţă a sumelor primite de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele 
fondurilor speciale, de integritatea bunurilor încredinţate instanţei, de organizarea şi ţinerea la zi a 
contabilităţii şi de prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra stării patrimoniului aflat în 
administrare şi a execuţiei bugetare; 
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f) coordonează activitatea de administrare a sediilor instanţelor şi ia măsuri pentru 
asigurarea condiţiilor materiale în vederea desfăşurării corespunzătoare a activităţii acestora; 

g) elaborează programul pentru activitatea economică şi administrativă a instanţelor în 
vederea realizării sarcinilor curente şi de perspectivă; 

h) ia măsuri pentru elaborarea şi fundamentarea temelor de proiectare pentru lucrările de 
reparaţii curente şi capitale ale sediilor şi obiectivelor de investiţii; 

i) urmăreşte şi răspunde de realizarea lucrărilor de reparaţii şi a obiectivelor de investiţii; 
j) organizează ţinerea evidenţei tuturor imobilelor din proprietatea şi administrarea 

instanţelor, precum şi a celorlalte bunuri aflate în patrimoniul acestora; 
k) răspunde de organizarea controlului financiar preventiv şi a controlului intern; 
l) informează Direcţia economică din cadrul Ministerului Justiţiei cu privire la deficienţele 

constatate de organele de control ale statului, prin transmiterea unei copii de pe procesele-
verbale întocmite, în vederea luării măsurilor ce se impun, potrivit legii; 

m) consultă instanţele din circumscripţie în legătură cu elaborarea şi fundamentarea 
bugetului anual de venituri şi cheltuieli. 

(5) Managerul economic îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul său de activitate, 
stabilite de preşedintele curţii de apel sau al tribunalului, precum şi cele transmise de ministrul 
justiţiei. 

(6) Compartimentele de la nivelul curţilor de apel coordonează activitatea compartimentelor 
similare ale tribunalelor din circumscripţia curţii şi realizează o evidenţă centralizată.    
 
  
 ART. 72 
 
    (1) Şeful compartimentului financiar-contabil sau persoana care coordonează acest 
compartiment îndeplineşte următoarele atribuţii: 

a) conduce, coordonează şi răspunde de activitatea compartimentului financiar-contabil; 
b) solicită fondurile necesare desfăşurării activităţii şi asigură repartizarea lor la instanţe; 
c) desemnează persoana care îndeplineşte atribuţiile de casier, de încasare şi plată a 

drepturilor băneşti pentru personalul tribunalului, tribunalelor specializate şi judecătoriilor, 
respectiv pentru cel al curţii de apel; 

d) urmăreşte respectarea dispoziţiilor legale privind plata drepturilor băneşti şi recuperarea 
sumelor încasate necuvenit de personalul instanţelor; 

e) controlează operaţiunile patrimoniale, exactitatea operaţiunilor contabile şi financiare din 
activitatea curentă, precum şi modul de efectuare a inventarierilor; 

f) comunică compartimentului specializat din Ministerul Justiţiei date şi informaţii privind 
necesarul de credite, execuţia bugetară, întocmirea balanţelor financiare, a dărilor de seamă 
contabile şi alte situaţii solicitate; 

g) verifică situaţia lucrărilor privind investiţiile, reparaţiile curente şi capitale, în vederea 
înscrierii acestora în limitele indicatorilor aprobaţi; 

h) coordonează şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiar-

contabile de la biroul local pentru expertize judiciare tehnice și contabile de pe lângă tribunal. 
(2) Şeful compartimentului financiar-contabil exercită, în limitele funcţiei, şi alte atribuţii 

prevăzute de lege ori stabilite de preşedintele curţii de apel sau, după caz, de preşedintele 
tribunalului ori de managerul economic. 

 
. 
 
ART. 75. – 
      Şeful compartimentului administrativ conduce şi coordonează activitatea acestui 
compartiment.  
(2) Personalul din cadrul compartimentului administrativ are următoarele atribuţii:  

a) întocmeşte documentaţia pentru achiziţiile publice, serviciile şi lucrările necesare 
desfăşurării activităţii instanţelor;  

b) asigură aprovizionarea cu materiale de întreţinere şi uz gospodăresc, mijloace fixe şi 
obiecte de inventar sau alte bunuri necesare desfăşurării optime a activităţii instanţelor;  
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c) asigură întreţinerea şi funcţionarea clădirilor, instalaţiilor tehnico-sanitare şi de 
încălzire, a celorlalte mijloace fixe şi obiecte de inventar din dotare;  

d) asigură aprovizionarea cu carburanţi, lubrifianţi şi piese de schimb pentru 
autoturismele din dotarea instanţelor şi urmăreşte decontarea consumurilor;  

e) asigură ordinea, curăţenia şi paza bunurilor în sediile instanţelor;  
f) întreprinde măsuri pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, precum şi pentru 

înlăturarea consecinţelor unor calamităţi.  
(3) Personalul din cadrul compartimentului administrativ execută orice alte atribuţii stabilite de 
conducerea instanţelor.  
agerul economic.  
 
ART. 74 
 

(2) Personalul din cadrul compartimentului administrativ are următoarele atribuţii: 
a) întocmeşte documentaţia pentru achiziţiile publice, serviciile şi lucrările necesare 

desfăşurării activităţii instanţelor; 
b) asigură aprovizionarea cu materiale de întreţinere şi uz gospodăresc, mijloace fixe şi 

obiecte de inventar sau alte bunuri necesare desfăşurării optime a activităţii instanţelor; 
c) asigură întreţinerea şi funcţionarea clădirilor, instalaţiilor tehnico-sanitare şi de încălzire, 

a celorlalte mijloace fixe şi obiecte de inventar din dotare; 
d) asigură aprovizionarea cu carburanţi, lubrifianţi şi piese de schimb pentru autoturismele 

din dotarea instanţelor şi urmăreşte decontarea consumurilor; 
e) asigură ordinea, curăţenia şi paza bunurilor în sediile instanţelor; 
f) întreprinde măsuri pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, precum şi pentru înlăturarea 

consecinţelor unor calamităţi. 
(3) Personalul din cadrul compartimentului administrativ exercită orice alte atribuţii stabilite 

de conducerea instanţelor. 
 
  

Biroul local pentru expertize tehnice judiciare şi contabile funcţionează potrivit 
prevederilor art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activităţii de 
expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară aprobata de Legea 156/2002. 

Art. 33 
Birourile locale pentru expertize tehnice judiciare şi contabile au următoarele atribuţii: 
a) ţin evidenţa experţilor tehnici judiciari şi a experţilor contabili pe baza listelor publicate 

în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi a comunicărilor primite de la Biroul central 
pentru expertize tehnice judiciare; 

b) recomandă organelor prevăzute în art.2 experţi sau specialişti care pot efectua 
expertize judiciare în condiţiile prevăzute de lege; 

c) urmăresc efectuarea la timp a expertizelor judiciare dispuse de organele în drept, 
sesizând Biroul central pentru expertize tehnice judiciare asupra întârzierilor produse din vina 
experţilor tehnici judiciari şi a experţilor contabili; 

d) asigură primirea rapoartelor de expertiză şi a deconturilor de cheltuieli ocazionate de 
efectuarea expertizelor judiciare. Verifică şi vizează deconturile de cheltuieli pe care, împreună cu 
rapoartele de expertiză, le înaintează organelor care au dispus efectuarea expertizelor judiciare; 

e) plătesc onorariile cuvenite experţilor tehnici judiciari, specialiştilor şi experţilor contabili. 
Întocmirea lucrărilor financiar-contabile aferente activităţii de expertiză tehnică şi contabilă revine 
compartimentelor financiar-contabile din cadrul tribunalelor; 

f) acordă sprijin Biroului central pentru expertize tehnice judiciare din cadrul Ministerul 
Justiţiei în organizarea examenului de expert tehnic judiciar şi în selecţionarea specialiştilor; 

g) întocmesc şi trimit periodic Biroului central pentru expertize tehnice judiciare situaţii 
statistice privind dinamica efectuării expertizelor judiciare. 

 
 

 
ˇ      
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   Programul de funcţionare al Tribunalului Constanţa :  
  

Luni -  Vineri      08.00 – 16.00 
  
ˇ Programul de audienţe al Tribunalului Constanţa: 
   

 începând din anul 2008, conducerea instanţei nu mai acordă audienţe  
 

  
 

 Program cu publicul 
  

Arhivă secţia I civilă: 
 Program cu publicul pentru depunere acte: Luni - Miercuri, Vineri: 9:00 – 12:00, Joi: 11:00 
– 14:00 
 Studiu dosare: Luni - Miercuri, Vineri: 12:00 – 13:00, Joi: 14:00 – 15:00 
Arhivă secţia II civilă falimente: Luni - Joi: 8:30 – 12:30 
Arhivă secţia comercială şi de contencios administrativ: Luni - Vineri: 8:30 – 12:30 
Arhiva penală: Luni - Joi: 8:30 – 12:30, Vineri: 12:00 – 15:00 
Biroul de informare si relatii publice: Luni: 08:00 – 19:00, Marţi - Vineri: 08:00 – 16:00 
Programul de lucru al personalului: Luni - Vineri: 08:00 – 16:00 
Apostilă:  
Luni - Joi: 9:00 – 11:00 - depunere acte 
Luni - Joi: 14:00 – 15:00 - eliberare acte 

                
 
  

 
 
    c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea Tribunalului Constanţa şi ale 
funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice: 
  
- preşedinte :  Gheorghe Teodor Viorel 
- vicepresedinte :  Mocanu Mihaela 
- vicepreşedinte : Smarandi Laura 
- preşedinte secţie penală : Ardeleanu Antoaneta 
- preşedinte secţie I civilă : Duţă Cristiana Ramona  
- preşedinte secţia a II-a Civilă  – delegat: Cărbune - Cosac Iulia Garfiţa  
- preşedinte secţia Contencios administrativ şi fiscal: Comşa Dumitru Radu  
- judecator delegat cu atributii de purtator de cuvant la Tribunalul Constanta în materie penală  
Lică Lucian, interior 209, mail lică.lucian@just.ro 
- judecator delegat cu atributii de purtator de cuvant la Tribunalul Constanta în materie civilă şi 
comercială Comşa Dumitru – Radu, interior 239, mail dumitru.comsa@just.ro 
- expert informare publica : Oniscu Monica, interior 230, mail monica.oniscu@just.ro 
 
 

 
d) coordonatele de contact ale Tribunalului Constanţa, respectiv: denumirea, sediul, 
numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet : 
  
- denumirea : Tribunalul Constanţa 

- sediul  
-  Secţia Penală şi Secţia I-a Civilă este: Strada Traian, nr. 35C - în sediul Curţii de 
Apel Constanţa 
- Secţia a II-a Civilă, Secţia Contencios, administrativ fiscal este: Strada Traian, 
nr.31  

mailto:lică.lucian@just.ro
mailto:dumitru.comsa@just.ro
mailto:monica.oniscu@just.ro
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- numerele de telefon şi fax : 
  
Prim grefier: 
   Interior: 208 
   Fax: 0241619628 
  
Secţia Penală 
Grefier şef: 
   Interior: 255 
   Fax: 0241582361 
Arhiva: 
   Interior: 245 
   Fax: 0241551343 
  
Secţia I-a Civilă 
Grefier şef: 
   Interior: 269 
   Fax: 0241582770 
Arhiva: 
   Interior: 244 
   Fax: 0241613892 
  
Secţia II-a Civilă 
Grefier şef: 
   Interior: 207 
   Fax: 0241582563 
Arhiva: 
   Interior: 219 
   Fax: 0241551342 
  
Secţia Contencios şi administrativ fiscal 
Grefier şef: 
   Interior: 207 
   Fax: 0241582563 
Arhiva: 
   Interior: 246 
   Fax: 0241617413  
  
Fax-uri:  
Prim grefier: 0241619628 
Secţia I-a Civilă: 0241613892, 0241582770 
Secţia Penală: 0241551343, 0241582361 
Secţia II-a civilă: 0241551342, 0241582563 
Secţia contencios administrativ fiscal: 0241617413, 0241582563 
 
  
E-mail: aurelia.buzelan@just.ro 
Persoane de contact: Aurelia Buzelan 
- adresa de e-mail :   abuzelan@just.ro 
- adresa paginii de internet: portal.just.ro  
 
e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil : 
  
            Surse Financiare : bugetul de stat 
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         Bugetul : 
  
  Bugetul pe anul 2016 : link 
  
  
   Bilanţul contabil :   link 
  
  
  
f) programele şi strategiile proprii : 
  
g) Lista cuprinzând documentele de interes public : 
 
 

        RReeggiissttrruull  ggeenneerraall  ddee  ddoossaarr  

        OOppiissuull  aallffaabbeettiicc  

        RReeggiissttrruull  iinnffoorrmmaattiivv  

        RReeggiissttrruull  ddee  tteerrmmeennee  aall  aarrhhiivveeii  

        CCoonnddiiccaa  şşeeddiinnţţeelloorr  ddee  jjuuddeeccaattăă  

        RReeggiissttrree  pprriivviinndd  ccooooppeerraarreeaa  jjuuddiicciiaarrăă  îînn  mmaatteerriiee  ppeennaallăă  

        RReeggiissttrruull  pprriivviinndd  ccoonnffiissccaarreeaa  

        RReeggiissttrruull  ddee  eevviiddeennţţăă  aa  ccăăiilloorr  ddee  aattaacc  ddeeccllaarraattee  îîmmppoottrriivvaa  hhoottăărrâârriilloorr  cciivviillee  şşii  ppeennaallee  

        RReeggiissttrruull  ddee  eevviiddeennţţăă  aa  rreeddaaccttăărriiii  hhoottăărrâârriilloorr  

        RReeggiissttrreellee  ddee  eevviiddeennţţăă  şşii  ppuunneerree  îînn  eexxeeccuuttaarree  aa  hhoottăărrâârriilloorr  ppeennaallee  

        RReeggiissttrruull  ddee  eevviiddeennţţăă  şşii  ppuunneerree  îînn  eexxeeccuuttaarree  aa  hhoottăărrâârriilloorr  ppeennaallee  pprroonnuunnţţaattee  îînn  ccoonntteessttaaţţiiee  

        RReeggiissttrruull  ddee  eevviiddeennţţăă  şşii  ppuunneerree  îînn  eexxeeccuuttaarree  aa  hhoottăărrâârriilloorr  cciivviillee  

        RReeggiissttrruull  vvaalloorriilloorr  

        RReeggiissttrruull  mmiijjllooaacceelloorr  mmaatteerriiaallee  ddee  pprroobbăă  

        RReeggiissttrruull  ddee  iinnttrraarree--iieeşşiirree  aa  ccoorreessppoonnddeennţţeeii  aaddmmiinniissttrraattiivvee  

        RReeggiissttrruull  ddee  eevviiddeennţţăă  aa  ppeettiiţţiiiilloorr  

        RReeggiissttrruull  ddee  eevviiddeennţţăă  ppeennttrruu  îînnrreeggiissttrraarreeaa  cceerreerriilloorr  şşii  rrăăssppuunnssuurriilloorr  pprriivviinndd  aacccceessuull  llaa  

iinnffoorrmmaaţţiiiillee  ddee  iinntteerreess  ppuubblliicc  

        RReeggiissttrruull  pprriivviinndd  eevviiddeennţţaa  pprraaccttiicciiii  iinnssttaannţţeelloorr  ddee  ccoonnttrrooll  jjuuddiicciiaarr  

        RReeggiissttrruull  ddee  eevviiddeennţţăă  aa  ccaauuzzeelloorr  ssuussppeennddaattee  

        RReeggiissttrreellee  ssppeecciiaallee  ppeennttrruu  eevviiddeennţţaa  uunnoorr  ppeerrssooaannee  jjuurriiddiiccee  

        RReeggiissttrreellee  ddee  eevviiddeennţţăă  şşii  ppuunneerree  îînn  eexxeeccuuttaarree  aa  ssaannccţţiiuunniilloorr  ccoonnttrraavveennţţiioonnaallee  

        RReeggiissttrruull  ddee  aavvaarriiee  

        RReeggiissttrruull  ddeeccllaarraaţţiiiilloorr  ddee  aavveerree  şşii  rreeggiissttrruull  ddeeccllaarraaţţiiiilloorr  ddee  iinntteerreessee  

        MMaappeellee  ddee  hhoottăărrâârrii  

        DDaatteellee  ssttaattiissttiiccee  pprriivviinndd  aaccttiivviittaatteeaa  iinnssttaannțțeeii  

        RRaappooaarrtteellee  aannuuaallee  ddee  aaccttiivviittaattee  aallee  iinnssttaannțțeeii  

        EExxttrraassee  ddiinn  hhoottăărrâârriillee  ddee  ccoolleeggiiuu  

        BBiillaannțțuurriillee  ccoonnttaabbiillee  

        DDoossaarreellee  aaffllaattee  ppee  rroolluullTTrriibbuunnaalluulluuii  CCoonnssttaannţţaa,,  şşii  cceellee  ssoolluuţţiioonnaattee  

        LLiisstteellee  ddee  şşeeddiinnţţăă  

        CCoonnddiiccaa  şşeeddiinnţţeeii  ddee  jjuuddeeccaattăă  

        PPrroocceedduurriillee  ddee  aacchhiizziiţţiiii  
 
  
h) Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii : 
 

  
1. Registrul general de dosare  
 
2. Registrul informativ 
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3. Registrul de termene al arhivei 
 
4. Condica şedinţelor de judecată 
 
5. Registrele privind măsurile preventive 
 

6. Registrul de evidenţă a cererilor privind încuviințarea efectuării percheziţiilor  
 
7. Registrul de evidenţă a sesizărilor privind supravegherea tehnică 
 
8. Registre privind cooperarea judiciară în materie penală 
 
9. Registrul privind confiscarea 
 
10. Registrul de evidenţă a căilor de atac declarate împotriva hotărârilor civile şi penale  
 
11. Registrul de evidenţă a redactării hotărârilor 
 
12. Registrele de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale  
 
13. Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale pronunţate în 

contestaţie  
 
14. Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor civile 
 
15. Registrul de evidenţă a ordinelor de protecţie  
 
16. Registrul special privind mandatul ad-hoc 
 
17. Registrul special privind concordatul preventiv 
 
18. Mapa ofertelor de concordat 
 
19. Registrul de creanţe  
 
20. Registrul valorilor 
 
21. Registrul mijloacelor materiale  de probă   
 
22. Registrul corpurilor delicte 
 
23. Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei administrative 
 
24. Registrul de evidenţă a petiţiilor 
 
25. Registrul de evidenţă pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la 

informaţiile de interes public 
 
26. Registrul de control  
 
27. Registrul privind evidenţa practicii instanţelor de control judiciar 
 
28. Registrul privind persoanele ocrotite  
 
29. Registrul de evidenţă a cauzelor suspendate 
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30. Registrele speciale pentru evidenţa unor persoane juridice 
 
31. Registrele de evidenţă şi punere în executare a sancţiunilor contravenţionale  
 
32. Registrul de proteste  
 
33. Registrul de avarie  
 

34. Registrul declarațiilor de avere și registrul declarațiilor de interese 
 
 
                                     
i)  Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care 
persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes 
public solicitate conform legii 544/2001 privind liberal acces la informaţiile de interes public 
 
 
 
   Art. 21.- (1)Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii 
publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea 
disciplinară a celui vinovat. 
   (2)Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii 
sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către 
persoana lezată. 
   (3)Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se 
transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât 
informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate 
împotriva celui vinovat. 
   Art. 22.- (1)În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în 
prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în 
a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al 
instituţiei publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului 
prevăzut la art. 7. 
   (2)Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes 
public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale. 
   (3)Hotărârea tribunalului este supusă recursului. 
   (4)Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă. 
   (5)Atât plângerea, cât şi apelul se judecă în instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de 
taxă de timbru. 
 
 
 
PURTĂTORI DE CUVÂNT 
 
Judecător Comşa Radu 
 
 
Judecător Lică Lucian                    
            Expert B.I.R.P. Monica Oniscu 


