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1. Numărul total de solicitări de informaŃii de interes public: 128 
 

2.1. comunicare decizii 
anonimizate in format 
electronic 

29 

2.2. cereri copii de pe hotărâri 
judecătoreşti sau alte 
documente 

16 

2.3. informaŃii referitoare la 
dosare aflate pe rolul instanŃei 

29 

2.4. acreditări ziarişti 10 

2.5. solicitari acces la studierea 
dosarelor 

7 

2.6. solicitări copii fişiere audio 
ale unor şedinŃe de judecată 

5 

2.7. cereri de punere la 
dispoziŃie a unor imagini video 
de pe holurile instanŃei 

2 

2.8. solicitări jurisprudenŃă din 
practica CurŃii de Apel 
ConstanŃa 

4 

2. Numărul total de solicitări 
departajat pe domenii de 
interes: 

2.9. alte informaŃii pe Legea 
nr. 544/2001 

26 

3. Numărul de solicitări rezolvate favorabil 98 

4.1. informaŃii exceptate de la 
acces 

12 
4. Numărul de solicitări 
respinse, din care: 

4.2. informaŃii inexistente - 

5.1. pe suport de hârtie 50 5. Numărul de solicitări 
adresate in scris: 5.2. pe suport electronic 78 

6. Numărul de solicitări adresate de persoane fizice 53 

7. Numărul de solicitări adresate de persoane juridice 75 

8.1. rezolvate favorabil - 8. Numărul de reclamaŃii 
administrative: 8.2. respinse - 

9.1. rezolvate favorabil - 

9.2. respinse - 
9. Numărul de plângeri în 
instanŃă: 

9.3. in curs de soluŃionare - 

10. Costurile totale ale compartimentului de informare si relaŃii 
publice 

Nu pot fi estimate 

11. Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a 
informaŃiilor de interes public solicitate 

- 

12. Numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-
documentare 

350 
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1. Numărul total de petiŃii: 135 

 

2.1. nemulŃumiri legate de 
soluŃionarea dosarelor 

52 

2.2. solicitări redactare si 
comunicare hotărâri 
judecătoreşti  

12 

2.3. critici la adresa unor 
judecatori 

19 

2.4. critici la adresa unor 
procurori, avocaŃi, grefieri, 
executori judecatoresti 

4 

2.5. solicitări stramutări dosare 15 

2. Numărul total de petiŃii 
departajat pe domenii de 
interes: 

2.6. alte informaŃii  33 

CSM 50 

MJ 16 

ICCJ 3 

Direct de la la petiŃionari 58 

Parchete 2 

AdministraŃia PrezidenŃială 5 

3. Numărul de petiŃii primite de 
la: 

IGPR 1 

4. Numărul de petiŃii rezolvate favorabil: 84 

5. Numărul de petiŃii restituite: 6 

6. Numărul de petiŃii clasate: 3 

7. Numărul de petiŃii trimise autorităŃilor competente: 37 

8. Numărul de petiŃii respinse: - 

9. Numărul de petiŃii depuse la dosarul cauzei: 5 

10.1. pe suport de hârtie 124 10. Numărul de petiŃii adresate 
in scris: 10.2. pe suport electronic 11 

11. Numărul de petiŃii adresate de persoane fizice 53 

12. Numărul de petiŃii adresate de persoane juridice 82 
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