
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI ATRIBUŢIILE DEPARTAMENTELOR 
 

În conformitate cu dispoziţiile generale ale REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARĂ AL INSTANŢELOR 
JUDECĂTOREŞTI, aprobat prin Hotărârea C.S.M. nr. 3243/2022, instanţele judecătoreşti înfăptuiesc justiţia, în 
numele legii, în scopul apărării şi realizării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, precum şi a 
celorlalte drepturi şi interese legitime deduse judecăţii, fără privilegii şi fără discriminări. (art. 1 alin. 3 din 
Regulamentul de ordine interioara).  

Instanţele judecătoreşti se încadrează cu numărul necesar de judecători, cu numărul necesar de personal auxiliar 
de specialitate şi personal conex, personal al departamentului economicofinanciar şi administrativ, precum şi cu 
numărul necesar de asistenţi judiciari, acolo unde este cazul. (art. 4 alin.1 din Regulamentul de ordine interioara).  

Conducerea instanţelor este asigurată de preşedinte şi, în funcţie de volumul de activitate şi de complexitatea 
cauzelor, de unul sau mai mulţi vicepreşedinţi. De asemenea, la fiecare instanţă funcţionează adunarea generală 
a judecătorilor şi colegiul de conducere (art. 4 alin. 2 din Regulamentul de ordine interioară).  
  
1. Structura organizatorică a Tribunalul Galaţi:    
Tribunalul Galaţi este structurat pe secţii, respectiv:  

Secţia I civilă;  
Secţia penală;  
Secţia a II-a civilă;  
Secţia de contencios administrativ şi fiscal.  

  
În circumscripția sa, Tribunalul Galaţi are următoarele judecătorii:  

Judecătoria Galaţi;  
Judecătoria Tecuci;  
Judecătoria Târgu Bujor; 
Judecătoria Lieşti.  

 
Tribunalul Galaţi este condus de către un preşedinte şi un vicepreşedinte, iar secţiile instanţei sunt conduse de 
către preşedinţi de secţie.   
 
Colegiul de Conducere al Tribunalului Galaţi este format dintr-un număr impar de membri: preşedintele, 
vicepreşedintele, preşedinţii de secţie şi 2 judecători. 
 
Adunarea generală a judecătorilor este compusă din toţi judecătorii în funcţie ai Tribunalului Galaţi.  
 
Atribuţiile preşedintelui, vicepreşedintelui,  ale adunării generale a judecătorilor, ale colegiului de 
conducere şi ale preşedinţilor de secţie sunt detaliate în Regulamentul de ordine interioară în Capitolul II, 
Secţiunea a 2-a la art. 9 alin. 1-2, art. 11, art. 12, art. 15, Secțiunea a 3-a  la art. 20.  
 
Potrivit art. 38 din ROIIJ:  
La instanţe funcţionează personal auxiliar de specialitate şi conex, personal contractual şi funcţionari publici.  
Toate instanţele au câte o grefă, o registratură, o arhivă, o bibliotecă şi un birou de informare şi relaţii publice.  
Curţile de apel şi tribunalele au şi câte un departament economico-financiar şi administrativ, condus de un 
manager economic.  
Departamentul economico-financiar şi administrativ din cadrul curţilor de apel şi al tribunalelor asigură activitatea 
economică, financiară şi administrativă a instanţelor la care funcţionează. Pentru tribunalele specializate şi 
judecătorii această activitate este asigurată de departamentul economico-financiar şi administrativ de la tribunalul 
în a cărui circumscripţie funcţionează.  
Curţile de apel au şi un compartiment de documentare şi un compartiment de informatică juridică, structuri ce pot 
fi înfiinţate şi la nivelul tribunalelor, tribunalelor specializate şi al judecătoriilor.  
…….  
La curţile de apel şi tribunale pot funcţiona consilieri juridici.  
  
În cadrul Tribunalului Galaţi funcţionează următoarele compartimente:  

• Grefa;  
• Registratura;  
• Arhiva;  
• Apostilă,  
• Biblioteca;  
• Biroul de informare şi relaţii publice, care își desfășoară activitatea în cadrul Centrului de 
informare şi relaţii cu publicul;  



• Compartimentul de informatică juridică;  
• Departamentul Economico - Financiar şi administrativ;  
• Compartimentul juridic.  

  
2. Atribuţiile compartimentelor/departamentelor din cadrul Tribunalului Galaţi:  
  Grefa îndeplineşte atribuţii privind:  

• întocmirea şi păstrarea registrelor;  
• evidenţa amenzilor judiciare şi a cheltuielilor judiciare acordate din oficiu, potrivit legii;  
• întocmirea lucrărilor de statistică judiciară;  
• participarea la şedinţele de judecată;  
• redactarea hotărârilor judecătoreşti;  
• întocmirea şt comunicarea actelor de procedură dispuse de către judecător;  
• completarea borderourilor şi predarea corespondenţei pentru expediere;  
• citarea părţilor şi comunicarea hotărârilor în termenul prevăzut de lege;  
• păstrarea, pe ani, a dosarelor soluţionate, a mapelor de hotărâri, registrelor şi condicilor de 
şedinţă.  

  
 Arhiva şi registratura îndeplinesc atribuţiuni privind:  

• primirea,   înregistrarea,  evidenţa,   pregătirea  dosarelor  pentru  şedinţa  de  judecată,   
asigurarea  circuitului acestora în cadrul instanţei şi trimiterea lor la alte organe judiciare;  
• primirea, înregistrarea şi repartizarea la secţii şi la celelalte compartimente a actelor de sesizare 
a instanţei, a dosarelor de la celelalte instanţe şi a restului corespondenţei;  
• păstrarea în bună stare a dosarelor, a registrelor şi condicilor de şedinţă;  

  
 Centrul de informare şi relaţii cu publicul:  

• oferă cu promptitudine avocaţilor, consilierilor juridici, de probaţiune, părţilor și reprezentanţilor 
acestora, informaţiile de care au nevoie;   
• pune la dispoziţie, spre consultare, dosarele, în condiţiile prevăzute de lege;   
• asigură primirea cererilor pentru eliberarea certificatelor, copiilor de pe hotărâri sau alte acte din 
dosare, pentru restituirea înscrisurilor originale și pentru legalizarea hotărârilor şi eliberează actele şi 
înscrisurile solicitate, după rezolvarea cererilor;   
• primeşte actele de sesizare a instanţei şi verifică dacă sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de 
normele procedurale;   
• primeşte  contractele de mediere şi, respectiv, acordurile de mediere, actele şi cererile de orice 
natură prezentate de justiţiabili sau de reprezentanţii lor, inclusiv avocaţi, primeşte și înregistrează 
cererile de furnizare a informaţiilor publice precum și petiţiile adresate instanţei.  

  
 Biroul de informare si relaţii publice - din cadrul Centrului de informare şi relaţii cu publicul - este 
organizat şi funcţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 
public şi ale O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 233/2002, modificată şi completată ulterior.  Acesta asigură legătura instanţei cu publicul şi cu 
mijloacele de comunicare în masă, în vederea garantării transparenţei activităţii judiciare, în condiţiile 
legii. De asemenea, Biroul de Informare şi Relaţii Publice asigură activitatea de soluţionare în termen a 
petiţiilor.  
 Atribuţii:  

• Realizează accesul la informaţiile de interes public care se comunică din oficiu prin:  
- Afişare pe pagina de internet a Tribunalului Galaţi;  
- Afişare la sediul Tribunalului Galaţi ori prin publicare în Monitorul Oficial al României 
sau în mijloacele de informare în masă, în publicaţii proprii;  
- Prin consultarea lor la sediul Tribunalului Galaţi;  

• Asigura organizarea si funcţionarea punctului de informare-documentare;  
• Întocmeşte şi publică anual un Raport privind accesul la informaţiile de interes public ;  
• Publică şi actualizează anual un Buletin informativ care cuprinde informaţiile de interes public 
care se comunică din oficiu, conform art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de 
interes public;  
• Primeşte, înregistrează şi analizează petiţiile şi dispune cu privire la modul de soluţionare, de 
redactare a răspunsului, conexare sau clasare;   
• Comunică petiţionarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, răspunsul, 
indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă;  
• Primeşte, înregistrează şi analizează cererile de furnizare a informaţiilor de interes public şi 
dispune cu privire la caracterul acestora - comunicate din oficiu, furnizabile la cerere sau exceptate de la 
liberul acces;   
• Comunică persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris în 



termenele prevăzute de art. 16 alin. 1 din Hotărârea nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 
public, cu modificările și completările ulterioare, şi anume:  

a. 10 zile pentru comunicarea informaţiei de interes public solicitate, dacă aceasta a fost 
identificata in termen;  
b. 10 zile pentru anunţarea solicitantului ca termenul iniţial prevăzut la lit.a) nu a fost 
suficient pentru identificarea informaţiei solicitate;  
c.    30 zile pentru comunicarea informaţiei de interes public solicitate peste termenul prevăzut la 
lit. a);  
d. 5 zile pentru transmiterea refuzului de comunicare a informaţiei solicitate si a motivării 
refuzului.  

 Potrivit art. 16 din H.G. nr. 123/2002, modificată şi completată prin H.G. nr. 478/2016 alin. 2: „Termenele 
prevăzute la alin. 1 se calculează de la data înregistrării solicitării, în  condiţiile art. 20 alin. 4; nu intră în calculul 
termenelor ziua de la care încep să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlineşte”.  
Art. 16 alin 3: „Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi 
lucrătoare care urmează”.  

• Păstrează în mape separate petiţiile şi cererile, precum şi răspunsurile date acestora.  
• Identifică ştirile difuzate de mass-media locală şi naţională, care au un impact negativ asupra 
activităţii şi imaginii instanţei sau judecătorilor, verifică veridicitatea informaţiilor şi asigură informarea 
corectă a opiniei publice, exprimând poziţia instanţei faţă de problemele semnalate.  
• Redactează declaraţii de presă, furnizând informaţiile de interes public, în scopul unei informări 
corecte şi complete.   

  
 Compartimentul de informatică juridică îndeplineşte atribuţii privind:  

• participarea la partea de analiză şi implementare a aplicaţiilor informatice;  
• coordonarea şi controlarea activităţii de informatică juridică la instanţe;  
• iniţierea personalului instanţei în exploatarea aplicaţiilor;  
• supravegherea modului de utilizare a tehnicii de calcul, luând măsurile necesare privind 
asigurarea bunei funcţionări a acesteia.  

  
 Departamentul  economico - financiar şi administrativ îndeplineşte atribuţii privind:  

• efectuarea operaţiunilor financiare contabile;  
• evidenţa bunurilor;  
• asigurarea condiţiilor materiale pentru desfăşurarea activităţii instanţelor şi gospodărirea 
localurilor.  

   
 Compartimentul juridic   
Potrivit art. 164 alin. 1 din ROI la fiecare curte de apel funcţionează, sub coordonarea preşedintelui, un consilier 
juridic. Consilierul juridic poate funcţiona şi la tribunale. Acesta sprijină preşedintele tribunalului prin 
reprezentarea instanţei şi apărarea drepturilor şi intereselor acesteia în faţa autorităţilor publice, instituţiilor de 
orice natură precum şi în faţa oricărei persoane juridice sau fizice, formulând, în acest sens, acţiuni, cereri, 
întâmpinări şi alte lucrări (art. 170 alin.2).   
Comisia de soluţionare a reclamaţiilor administrative, constituită conform art. 35 alin. 1 din H.G. nr. 123/2002 
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de 
interes public, cu modificările și completările ulterioare, este alcătuită din: judecător Luminița Benescu,  judecător  
Ecaterina Ivanov şi grefier Valeria Țocu.  
  
Notă: atribuţiile compartimentelor auxiliare sunt detaliate în Regulamentul de Ordine Interioară a Instanţelor 
Judecătoreşti aprobat prin Hotărârea Secției pentru judecători a  Consiliului Superior al Magistraturii nr. 
3243/2022. 
 


