
1 

 

 
 

CURTEA DE APEL TIMIŞOARA 

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE                               

 
 
 

RAPORT DE EVALUARE 

a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2021 
 

    

     Subsemnatele, judecător Raluca Alexandrina Panaitescu şi expert principal Sorina Văduva, 

responsabile de aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 

2021, prezentăm  actualul raport de evaluare internă finalizat în urma aplicării procedurilor de 

acces la informaţii de interes public, prin care apreciem că activitatea specifică a instituţiei a fost: 

    

   |X| Foarte bună 

    |¯| Bună 

    |¯| Satisfăcătoare 

    |¯| Nesatisfăcătoare 

    Ne întemeiem aceste observaţii pe următoarele considerente şi rezultate privind anul 2020: 

    I. Resurse şi proces 

   1. Cum apreciaţi resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informaţiilor de 

interes public? 

    |X| Suficiente 

    |¯| Insuficiente 

   2. Apreciaţi că resursele materiale disponibile pentru activitatea de furnizarea informaţiilor de 

interes public sunt: 

    |X| Suficiente 

    |¯| Insuficiente 

   3.Cum apreciaţi colaborarea cu direcţiile de specialitate din cadrul instituţiei dumneavoastră în 

furnizarea accesului la informaţii de interes public: 

    |X| Foarte bună 

    |¯| Bună 

    |¯| Satisfăcătoare 

    |¯| Nesatisfăcătoare 

    II. Rezultate 

    A. Informaţii publicate din oficiu 

   1.Instituţia dumneavoastră a afişat informaţiile/documentele comunicate din oficiu, conform 

art. 5 din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare? 

    |X| Pe pagina de internet 

    |X| La sediul instituţiei 

    |¯| În presă 

    |¯| În Monitorul Oficial al României 

    |¯| În altă modalitate: .................... 

    2. Apreciaţi că afişarea informaţiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesaţi? 

    |X| Da 

    |¯| Nu 

    3. Care sunt soluţiile pentru creşterea vizibilităţii informaţiilor publicate, pe care instituţia 

dumneavoastră le-au aplicat? nu este cazul 

   4. A publicat instituţia dumneavoastră seturi de date suplimentare din oficiu, faţă de cele 

minimale prevăzute de lege? 
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    |X¯| Da, acestea fiind: ghid practic jurnalişti, anunţuri concursuri ocupare posturi vacante,  

reguli de conduită în instanţă, modalitatea de plată a taxelor judiciare, ghiduri practice pentru 

justițiabili. 

    |¯| Nu 

    5. Sunt informaţiile publicate într-un format deschis? 

    |X| Da 

    |¯| Nu 

    6. Care sunt măsurile interne pe care intenţionaţi să le aplicaţi pentru publicarea unui număr 

cât mai mare de seturi de date în format deschis?  nu este cazul 

 

    B. Informaţii furnizate la cerere 

1. Numărul 

total de 

solicitări de 

informaţii de 

interes public 

 

 

În funcţie de solicitant După modalitatea de adresare 

de la persoane 

fizice 

 

 de la persoane 

juridice 

 

pe suport 

hârtie 

 

 pe suport     

electronic 

 

          verbal 

 

 

            

          130 

 

         

       112 

                      

18 

                     

2 

                          

84 

                                

44 

 

Departajare pe domenii de interes 

a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.) 3 

b) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice 119 

c) Acte normative, reglementări 2 

d) Activitatea liderilor instituţiei 2 

e) Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare 
1 

f) Altele, cu menţionarea acestora: (informații din dosare, salarizare, informații 

privind statistici, înregistrări vechi) 
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    2. 

Număr 

total de 

solicităr

i 

soluţion

ate 

favorab

il 

Termen de răspuns Modul de comunicare Departajate pe domenii de interes 

Redirecţi

onate 

către alte 

instituţii 

în 5 zile 

Soluţio

nate 

favorab

il în 

termen 

de 10 

zile 

Soluţio

nate 

favorab

il în 

termen 

de 30 

zile 

Solici

tări 

pentu 

care 

terme

nul a 

fost 

depăş

it 

Comuni

care 

electron

ică 

Comuni

care în 

format 

hârtie 

Comuni

care 

verbală 

Utiliza

rea 

banilor 

publici 

(contra

cte, 

investi

ţii, 

cheltui

eli 

etc.) 

Modul 

de 

îndepli

nire a 

atribuţi

ilor 

instituţ

iei 

publice 

Acte 

normati

ve, 

regleme

ntări 

Activit

atea 

liderilo

r 

instituţ

iei 

Informa

ţii 

privind 

modul 

de 

aplicare 

a Legii 

nr. 

544/200

1, cu 

modific

ările şi 

complet

ările 

ulterioar

e 

Altele  

Inform

ații din 

dosare, 

salariz

are, 

inform

ații 

privid 

statisti

ci, 

înregist

rări 

vechi) 

 

123 2 118 3 0 87 2 34 3 112 2 2 1 3 

 

    3. Menţionaţi principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost transmise în termenul legal: 
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    3.1. Nu este cazul 

    3.2………………………. 

    3.3………………………. 

    4. Ce măsuri au fost luate pentru ca această problemă să fie rezolvată? 

    4.1……………………….. 

    4.2……………………….. 

 

5. Număr 

total de 

solicitări 

respinse 

Motivul respingerii Departajate pe domenii de interes 

Exceptate, 

conform 

legii 

Informaţii 

inexistente 

Alte 

motive 

(cu 

precizare

a 

acestora) 

Utilizarea 

banilor 

publici 

(contracte, 

investiţii, 

cheltuieli 

etc.) 

Modul de 

îndeplinire 

a 

atribuţiilor 

instituţiei 

publice 

Acte 

normative,    

reglementări 

Activita

tea 

liderilor 

instituţi

ei 

Informaţii 

privind 

modul de 

aplicare a 

Legii nr. 

544/2001, cu 

modificările 

şi 

completările 

ulterioare 

Altele (se 

precizeaz

ă care) 

7 4 3 0 0 7 0 0 0 0 

 
 

    5.1 Informaţiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora conform legii: solicitări din dosare 

confidențiale și solicitări informații reprezentând date cu caracter personal. 

……………………………………………………………………………………… 

 

   6. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă 

6.1. Numărul de reclamaţii administrative la adresa 

instituţiei publice în baza Legii nr. 544/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare 

6.2. Numărul de plângeri în instanţă la adresa instituţiei în 

baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare 

Soluţionate 

favorabil 

Respinse În curs de 

soluţionare 

Total Soluţionate 

favorabil 

Respinse În curs de 

soluţionare 

Total 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 

    7. Managementul procesului de comunicare a informaţiilor de interes public 

7.1. Costuri 

Costuri totale de funcţionare 

ale compartimentului 

Sume încasate din 

serviciul de copiere 

Contravaloarea serviciului 

de copiere (lei/ pagină) 

Care este documentul care stă la 

baza stabilirii contravalorii 

serviciului de copiere? 

Necuantificabile 0 0 - 

 

   

 

 

  7.2. Creşterea eficienţei accesului la informaţii de interes public 

    a) Instituţia dumneavoastră deţine un punct de informare/bibliotecă virtuală în care sunt 

publicate seturi de date de interes public? 

    |X| Da 

    |¯| Nu 

    b) Enumeraţi punctele pe care le consideraţi necesar a fi îmbunătăţite la nivelul instituţiei 

dumneavoastră pentru creşterea eficienţei procesului de asigurare a accesului la informaţii de 

interes public: nu este cazul.  
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    c) Enumeraţi măsurile luate pentru îmbunătăţirea procesului de asigurare a accesului la 

informaţii de interes public:  

 

         În anul 2021, Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Curţii de Apel Timişoara  şi-a 

desfăşurat  activitatea, în conformitate cu dispoziţiile Legii 544/2001, prin oferirea unui 

răspuns promt tuturor solicitanţilor privind informaţiile de interes public, atât prin mijloacele 

de comunicare verbale, cât şi în scris, e-mail sau fax. Totodată, s-au furnizat informaţii despre 

compartimentele instanţei şi atribuţiile acestora, precum şi despre modalitatea de a accesa 

continuu informaţiile comunicate din oficiu de către Curtea de Apel Timişoara, precum şi 

de la instanţele din circumscripţia acesteia, accesând portalul instanţelor de judecată: 

http://portal.just.ro şi site-ul: www.curteapeltimisoara.ro.  

   De asemenea, în data de 1 iulie 2021, a fost lansată, la iniţiativa purtătorului de cuvânt şi 

cu aprobarea expresă a preşedintelui acestei instanţe, pagina oficială de Facebook Curţii de 

Apel Timişoara. Această pagină fiind creată cu scopul de a pune la dispoziţie opiniei publice un 

instrument actual şi facil de informare, prin care sunt furnizate informaţii de interes public 

legate de activitatea acestei instanţe,  cum ar fi programul de lucru cu publicul, evenimente, 

anunţuri de concursuri privind angajarea, etc. Pagina a fost concepută să funcţioneze în 

conformitate cu  Regulament de utilizare al acesteia ce poate fi regăsit la secţiunea ,,despre’’ în 

partea de sus a pagini (https://www.facebook.com/Curtea-de-Apel-Timisoara-Pagina-oficiala). 

     În cadrul aceleaşi pagini de Facebook, la data de 2 iulie 2021, Biroul de informare şi 

relaţii publice, cu sprijinul compartimentului IT al instanţei,  a publicat un material video cu 

paşii ce trebuie urmaţi  pentru consultarea dosarelor aflate pe rolul instanţei noastre, respectiv 

pentru a accesa aplicaţia Dosarul electronic, disponibil pe site-ul www.curteapeltimisoara.ro.  

Cu prilejul lansării video-ul s-a bucurat de un real succes, având peste 9 k de vizualizări, fiind 

apreciat, atât de justiţiabili, cât şi de avocaţi. 

           De altfel, amintim de implementarea la nivelul Curţii de Apel Timişoara a aplicaţiei  

www.curteapeltimisoara.ro , unde părţile şi avocaţii pot vizualiza documentele şi hotărârile din 

dosare, accesând aplicaţia InfoDosar şi Fişă Dosar, precum şi aplicaţia Dosarul electronic; 

acestea conferă în mod cert avantaje din punct de vedere economic, al timpului redus, pentru 

părţi şi apărători, întrucât nu se impune deplasarea la instanţă, ci se oferă posibilitatea de a avea 

acces nelimitat la documente, respectiv  de a consulta 24/24 dosarele la domiciliu. 

           Referitor la relaţia cu mass-media, Biroul de Informare şi Relaţii Publice din cadrul 

Curţii de Apel Timişoara, prin permanenta preocupare a purtătorilor de cuvânt ai instanţei şi a 

consilierului pentru informare publică, s-a menţinut o colaborare eficientă cu mass-media. 

Datorită măsurilor sanitare interne de prevenire a infectării cu virusul SARS - COV -2, Curtea 

de Apel Timişoara nu a organizat evenimente publice,  iar comunicarea şi interacţiunea cu 

jurnaliştii s-a desfăşurat, la fel perioadei anterioare, prin mijloace electronice.    

           Transparenţa este asigurată prin punerea la dispoziţia mass-media a trei numere de 

telefon mobil ale purtătorilor de cuvânt şi a consilierului BIRP – la care se furnizează 

informaţii 24/24, precum şi disponibilitatea continuă a accesării adreselor de e-mail: 

 

    Coordonator Birou şi purtător de cuvânt - Judecător - Raluca Alexandrina Panaitescu 

                                   -    tel: 0726103955 ; e-mail:raluca.panaitescu@just.ro  

                       

                        

http://portal.just.ro/
http://www.curteapeltimisoara.ro/
https://www.facebook.com/Curtea-de-Apel-Timisoara-Pagina-oficiala
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.curteapeltimisoara.ro%2F%3Ffbclid%3DIwAR3owbYuNpTQXpkYoyQRB_2Zk_sx4Vz3ikR3DifGvpV34ASLeBKVnuDbkfQ&h=AT3zMw9P9O3bf20rNaVyg-4sWHRe9Qe9d1aEk2PFk9uE68zqNt906ucp9nvVLhJrXyoXLiNLB84-t_6E7-qcKXYQ79WMiZJyvkDDaWo63DFo7FuCkNj9z4DTojvICSW8Av8&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2H0okr7-Ffn5jNYxXeDTqAR2ixxtcUwqemn7bF3mgxDlbrYyN7Dk54oXwmCvtikSzW_39rgwnG2jMYnTcknL8oisCX8quNKWKMbo5Wxj8rcp46WmIdLAMRBp-a4fcZO-4xeMcBf1zomO0DqhlmJmt-zumtBALH82TG4_Hsfn-lJjenomEUOPkgkJrY9ziOA4-ExCJDl44swS5j-0oGE8WLgobZtgmhcGKPDA
http://www.curteapeltimisoara.ro/
mailto:cristian.pup@just.ro
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                        Expert principal- Sorina VĂDUVA  

                                   - tel.: 0771624483  e-mail : catm_relatii_publice@just.ro 

                                             

          În acelaşi  context menţionăm şi de distribuirea gratuită, la sediul Palatului Dicasterial, a 

unor broşuri de informare a publicului cu privire la cadrul general de organizare a instituţiilor 

din sistemul judiciar. Totodată, materialele au scopul de a face mai facilă înţelegerea modului 

în care funcţionează compartimentele auxiliare ale unei instanţe, rolul şi atribuţiile fiecăreia 

dintre acestea, precum şi care este circuitul administrativ al unei cereri de chemare în judecată, 

etapele pe care aceasta le parcurge, de la înregistrare şi până la etapa executării silite. 

Realizarea broşurilor a fost posibilă ca efect al implementării de către Consiliul Superior al 

Magistraturii a proiectului Transparenţă, accesibilitate şi educaţie juridică prin îmbunătățirea 

comunicării publice la nivelul sistemului judiciar, cofinanţat din Fondul Social European prin 

Programul Operaţional Capacitate Administrativa 2014-2020. 

         Cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor, în anul 2021, a fost satisfăcătoare, 

tuturor petiţiilor şi memoriilor înaintate spre analiză şi soluţionare li s-a dat curs, formulându-se 

răspunsuri cu celeritate. Evidenţiem că, în  cursul aceluiaşi an, au fost înregistrate un număr de 

73  petiţii conform O.G nr.27/2002.  

 

 

 

 

                           

                  Coordonatorul Biroului de Informare şi Relaţii Publice 

                     Judecător Raluca Alexandrina Panaitescu  

                                        

 

 
 

 

           Întocmit  

Expert principal B.I.R.P.  Sorina Văduva 
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