
 
 

Se aproba acreditarea 

PRESEDINTE                                                                   .                                              

CONDUCATOR BIRP                                                      . 

*Nr. .................. din ........................... 
*Se completeaza de Tribunalul Vrancea 

Acreditarea este valabilă pe parcursul anului 2019, 
putând fi reînnoită în cursul lunii decembrie pentru anul următor. 

 
*Nr. .............  din .......................... 
*Se completeaza de institutia media 

 
Institutia media .........................................................................     
Reprezentata de ........................................................................                                                                     .           

     (functie, nume, prenume)                                                                    (semnatura)      

Tipul de media: 
Presa scrisa                        Televiziune                  Radio 
Agentie de presa                    Agentie foto                    Altele………………………. 

                                                                                                                                        (specificati) 

Adresa:  ......................................................................................    
Tel.: ........................................  Fax: ............................................                                                                                                           

E-mail: ........................................................................................ 
Web: ........................................................................................... 

 
Vă rugăm să aprobaţi acreditarea pe lângă TRIBUNALUL VRANCEA a 

doamnei/domnului 
 

 

Redactor sef                     Reporter                 Fotograf 
Redactor                           Cameraman           Corespondent 

Alta pozitie ............................................. 

 

Numele ....................................................................................                                                                           .                                                  
Prenumele................................................................................                        (semnatura)      



B.I. / C.I. seria: ............................... nr.: .................................... 
Nr. legitimaţiei de presă: ..........................................................  
Emisă de: ..................................................................................  
Valabilitate: ..............................................................................  
Tel.: .......................................................................................... 
Adresă e-mail: ..........................................................................  
 
Responsabilitatea pentru corectitudinea informatiilor furnizate în cererea de acreditare revine în întregime 
institutiei de presa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta cerere este insotita de copie de pe B.I./C.I si de pe legitimatia de presa. 
 
 
Aprobarea cererii de acreditare permite personaei vizate sa desfasoare activitati de informare in scop jurnalistic la 
Tribunalul Vrancea, cu respectarea, de catre ambele parti, a drepturilor si obligatiilor ce decurg din Legea nr.544/2001 
privind liberul acces la informatiile de interes public, din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, 
aprobat prin Hotararea CSM nr.1375/2015 cu modificarile si completarile ulterioare, din Ghidul privind relatia dintre 
sistemul judiciar din Romania si mass-media, aprobat prin Hotararea CSM nr.482/2012, cu modificarile si completarile 
ulterioare,  precum si din celelalte acte normative incidente in materie. 
 
Potrivit art.18 alin.3 si 4 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritãţile publice 
... pot retrage acreditarea unui ziarist numai pentru fapte care impiedica desfãşurarea normalã a activitãţii autoritãţii 
publice şi care nu privesc opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist, în condiţiile şi în limitele legii. Refuzul 
acordãrii acreditãrii şi retragerea acreditãrii unui ziarist se comunica în scris şi nu afecteazã dreptul organismului de 
presa de a obţine acreditarea pentru un alt ziarist. 

 


