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Nr. 12 din 18.01.2021 

 

RAPORT DE ACTIVITATE  

2020 
Întocmit în baza dispoziţiilor art. 27 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 

şi ale art. 14 din O.G. nr. 27/2002. 

 

 

Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Tribunalului Maramureş a fost înfiinţat la data de 

1 februarie 2003, prin Ordinul de serviciu nr. 151/28.01.2003. Ulterior, activitatea Biroului a fost 

reorganizată prin ordinele de serviciu nr. 1993/13.10.2004, 254/30.01.2009 şi 9/16.01.2019, şi prin 

ordinele de serviciu anuale privind organizarea activităţii administrativ-judiciare din cadrul instanţei. 

Atribuţia principală a Biroului de informare constă în asigurarea legăturilor instanţei cu publicul 

şi cu mijloacele de comunicare în masă, prin furnizarea de informaţii publice şi soluţionarea petiţiilor 

adresate conducerii instanţei, în vederea garantării transparenţei activităţii judiciare. 

Potrivit  dispoziţiilor art. 27 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, şi ale 

art. 14 din O.G. nr. 27/2002, Biroul de informare are obligaţia întocmirii periodice a unor rapoarte 

privind activitatea desfăşurată. 

Analizând sumar evidenţele aferente anului 2020, constatăm că s-au înregistrat 71 de petiţii, 236 

de cereri de informare, 3 cereri de acreditare, 12 adrese diverse, şi s-au emis 27 de comunicate de 

presă, 57 de materiale informative, un drept la replică, 11 materiale organizatorice şi 14 materiale 

diverse, situaţia completă fiind detaliată mai jos: 

 

 

CERERI FORMULATE ÎN BAZA LEGII NR. 544/2001 

 

 

În Registrul pentru înregistrarea solicitărilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de 

interes public şi pentru gestionarea procesului de acces la informaţii de interes public s-au înregistrat 

un număr de 236 de cereri, clasificate după cum urmează: 

 
   

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 

 

236 

 

 

204 

(46 jurnalişti) 

 

 

32 

 

 

4 

 

 

93 

 

 

139 
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Departajare pe domenii de interes 

a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli 

etc.) 

1 

b) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice 180 

c) Acte normative, reglementări 1 

d) Activitatea liderilor instituţiei 0 

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

cu modificările şi completările ulterioare 

1 

f) Altele, cu menţionarea acestora: 53 

Info judecători (26), consultanţă juridică, ajutor public, experţi, 

cazuri covid 

 

Soluţionare 

favorabilă 

Termen de răspuns Modul de comunicare Departajate pe domenii de interes 

5  

Red. 

10 

 

30  

 

Termen 

depăşit 

E-mail Hârtie Verbal Bani 

publici 

Mod. 

îndeplinire 

atrib. 

Acte 

norm. 

Activitate 

lideri 

Leg. 

544 

2001 

Altele  

206 4 74 3 1 77 4 125 1 169 1 0 1 34  

(20 info 

judecători, ajutor 

public, experţi 

etc.) 

 

 

   

5. 

Solicitări 

respinse 

Motivul respingerii Departajate pe domenii de interes 

Exceptate, 

conform 

legii 

Informaţii 

inexistente 

Alte motive 

(cu 

precizarea 

acestora) 

Utilizare 

bani 

publici 

(contracte, 

investiţii, 

cheltuieli 

etc.) 

Mod 

îndeplinire  

atribuţii 

instanţă 

Acte 

normative,    

reglementări 

Activitatea 

liderilor 

instituţiei 

Aplicare  

Lege nr. 

544/2001,  

Altele 

(se precizează care) 

30 2 3 25 

consultanţă 

0 4 0 0 0 26 

Consultanţă, info 

inexistente 

 

 

REGISTRUL DE INTRĂRI-IEŞIRI 

(COMUNICATE, ACREDITĂRI, MATERIALE INFORMATIVE, ADRESE DIVERSE) 

 

Registrul de intrări-ieşiri conţine un număr de 125 de  înregistrări, clasificate după cum urmează: 

- 27 de comunicate de presă; 

- 57 de materiale informative; 

- 1 drept la replică; 

- 3 acreditări; 

- 11 materiale organizatorice; 

- 26 adrese diverse. 
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PETIŢII 

 

În Registrul de petiţii aferent anului 2020 s-au înregistrat 71 de petiţii. 

Dintre acestea, 21 au fost clasate, nouă conexate şi trei redirecţionate altor instituţii. 

În general, petiţionarii au semnalat conducerii Tribunalului Maramureş aspecte legate de 

soluţionarea cauzelor. 

 

 

RECLAMAŢII / PLÂNGERI 

 

Pe parcursul anului 2020 au fost formulate şase reclamaţii administrative, una dintre acestea fiind 

soluţionată favorabil, şi patru plângeri în instanţă, toate reclamaţiile şi plângerile fiind formulate în 

baza prevederilor Legii nr. 544/2001, de către acelaşi petent. 

 

Anexe: 

Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2020, întocmit în baza art. 27 din 

Hotărârea nr. 123/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public; 

Situaţie statistică realizată comparativ cu anii anteriori. 

 

Judecător delegat 

PETRARIU MIRELA-ROXANA 

 

Întocmit 

Miclăuş Anamaria-Lucia 

Expert superior 
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