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BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE 

 

 

BULETIN INFORMATIV ÎN BAZA ART. 5 DIN LEGEA 

 NR. 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA 

INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC 

Conform art. 5 din Legea nr. 544/2001 informaţiile de interes public care se comunică 

din oficiu sunt următoarele:  

a) Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei publice 

• Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor;     

• Legea nr. 304/2022  privind organizarea judiciară ;  

• Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;    

• Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;  

• Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 3.243/2022 pentru aprobarea  

Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti;  

• Legea nr. 567/2004 privind Statutul personalului auxiliar de specialitate al 

instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea.  

 

b) Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul 

de audienţe al instituţiei publice:  

 Structura organizatorică:     

• Grefa;  

• Arhiva; 

• Registratura: 

• Biblioteca;   

• Biroul de Informare şi Relaţii Publice; 

• Consilierul juridic 

• Compartimentul economico-financiar şi administrativ.     

 Atribuţiile departamentelor   sunt prevăzute în Hotărârea Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 3.243/2022 pentru aprobarea  Regulamentului de ordine interioară al 

instanţelor judecătoreşti astfel: 
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• Grefa art. 45 - 63   

• Arhiva şi Registratura art.  60, 64 - 67 

• Organizarea documentării juridice şi a bibliotecilor art. 59, 165 - 167 

• Biroul de Informare şi Relaţii Publice art. 75 - 79.   

• Consilierul juridic art. 164  

• Compartimentul economico-financiar şi administrativ art. 68 – 73 

 Programul de funcţionare:   

• art. 89: ,,Programul de lucru al instanţelor  începe, de regulă,  la ora 8,00 şi se 

încheie la ora 16.00”;  

• art. 92: ,,Accesul publicului este permis:  

a.  în sălile de şedinţă, cu 30 de minute înainte de deschiderea şedinţelor de 

judecată;   

b.    la compartimentele care desfăşoară activităţi cu publicul, potrivit 

programului stabilit.  

 

 Programul de funcţionare al Arhivei (et. I, camera 104): 

• Luni –  Miercuri     09.00 – 13.00;   

• Joi                           10.00 – 16.00;   

• Vineri                     09.00 – 13.00.  

          Programul de funcționare al Registraturii (et. I, camera 104 bis) 

• Luni – Vineri        08.30 – 12.00 

 Programul de funcţionare al Biroului de Informare şi Relaţii  Publice (et. II, camera 

203):    

• Luni – Miercuri     09.00 –  15.00;  

• Joi                          13.00 – 19.00; 

• Vineri                     09.00 – 13.00. 

 Programul de audienţe la Biroul de Informare şi Relaţii Publice: 

• Marţi  12.00 – 14.00,  doamna Vicepreşedinte MARIA VIOLETA CHIRIAC 

(titular) şi doamna judecător ANGELICA COSTEA (înlocuitor) 

c) Numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei  publice şi ale funcţionarului 

responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;  

• conducerea instanţei:    

➢ PREŞEDINTE: LOREDANA LENUȚA ALBESCU 

➢ VICEPREȘEDINTE: MARIA VIOLETA CHIRIAC 

➢  PREŞEDINTE SECŢIA I CIVILĂ: BUSUIOC ANAMARIA MONICA 

➢ PREŞEDINTE SECŢIA a II a CIVILĂ, DE CONTENCIOS 

ADMISTRATIV ŞI FISCAL: MĂDĂLINA CRISTINA RADU  

➢ PREȘEDINTE SECȚIA PENALĂ ȘI PENTRU CAUZE CU MINORI 

ȘI FAMILIE: NECULAI CĂTĂLIN IACOBUȚ 

 



• funcţionarul responsabil cu difuzarea informaţiilor publice:  

 - NICOLETA PREDA  – expert la Biroul de Informare şi Relaţii Publice 

 - ALINA MARIA SÂRGHI – grefier statistician  

    -  MARIETA GRĂDINARU – grefier documentarist  

d) Coordonatele de contact ale instituţiei publice; respectiv denumirea, sediul, numerele de 

telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet.  

• denumire: CURTEA DE APEL BACĂU 

• sediul: Str. Cuza Vodă nr. l.   

• număr de telefon centrală: 0234/513.296; 0234/513.678; 0234/514.750; 

0234/514.396; 

• număr de telefon arhivă: 0234/514.933; 

• nr. de fax: 0234/514.275 – conducere, 0234/514.480 – arhivă; 

• adresa de e-mail: ca-bacau@just.ro; 

• adresa de internet : http://portal.just.ro/32/ 

• Dosar electronic: www.ca-bacau.ro 

e) Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil:         

• Bugetul de stat;   

• Surse extrabugetare.   

f)  Programele şi strategiile proprii:   

         Programele şi strategiile pentru sistemul judiciar sunt stabilite de către Consiliul 

Superior al Magistraturii şi Ministerul Justiţiei. 

g)  Lista cuprinzând documentele de interes public:       

• Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instanţei.  

• Organigrama Curţii de Apel Bacău.   

• Bugetul şi bilanţul contabil.   

• Programele şi strategiile.   

• Listele şedinţelor de judecată.   

• Declaraţiile de avere.  

• Declaraţiile de interese 

i)   lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii.  

• Dosare;     

• Registre;  

• Condici de şedinţă;  

• Liste de şedinţă;  

• Mape cu hotărâri pronunţate de Curtea de Apel Bacău;  

• Jurisprudenţa Curţii de Apel Bacău; 

• Acte financiar contabile; 

• Acte privind gestionarea activității resurselor umane.  
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j)  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.   

             Art. 22. din Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, 

prevede că:   
             ,,În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de 

prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului 

în a cărui rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii, 

ori a instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării 

termenului prevăzut pentru răspunsul la cerere.   
   Atât plângerea cât şi apelul se judecă în instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite 

de taxă de timbru."  
 

  

 Cererile de acces la informații de interes public și reclamațiile administrative pot fi  

depuse în următoarele variante: 

• personal la Biroul de Informare și Relații Publice, et. II, camera 203, 

• prin poștă la adresa Curtea de Apel Bacău, str. Cuza Vodă, nr. 1, cod 600.274, 

• prin fax la nr. 0234/514.275, 

• prin e-mail la adresa: ca-bacau@just.ro 

 

 

 Cererile de acces la informații de interes public pot fi solicitate și verbal în 

următoarele variante: 

• personal la Biroul de Informare și Relații Publice, et. II, camera 203, 

• la numerele de telefon: 0234/513.296; 0234/513.678; 0234/514.750; 0234/514.396. 
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