BULETIN INFORMATIV CONFORM ART. 5 ALIN. 2 DIN LEGEA NR. 544/2001
a) actele normative care reglementează organizarea şi
funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice
http://portal.just.ro/54/SitePages/organizare.aspx?id_inst=54#leg
islatia%20care%20reglementeaza%20organizarea%20instantei
http://www.curteadeapelcraiova.eu/legislatie

Constituţia României
Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară;
Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor;
Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015
pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară a instanţelor
judecătoreşti; - Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de
specialitate al
instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea;
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
public;
H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 544/2001, cu modificările ulterioare;
H.G. nr. 478/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
123/2002;
O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a
petiţiilor; - Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu
modificările ulterioare.

b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor autorităţii
sau instituţiei publice
http://www.curteadeapelcraiova.eu/organizare/organigrama
http://portal.just.ro/54/SitePages/organizare.aspx?id_inst=54#str
uctura%20organizatorica

Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015 pentru
aprobarea Regulamentului de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti
Organigrama
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c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii
sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu
difuzarea informaţiilor publice
http://portal.just.ro/54/SitePages/organizare.aspx?id_inst=54#str
uctura%20organizatorica

Structură organizatorică:
Preşedinte: judecător Adrian Glugă
Vicepreşedinte: judecător Cosmin Andrei Mitrache
Vicepreşedinte: judecător Manuela Cristina Berceanu
Preşedinte secţia penală: judecător Tamara Bunoiu

http://portal.just.ro/54/SitePages/informatii.aspx?id_inst=54

Preşedinte secţia I civilă: judecător Ionescu Gabriela
Preşedinte secţia a II –a civilă: judecător Popescu Constantin
Preşedinte secţia contencios administrativ şi fiscal: judecător Mihai Zamfir
Lucian
Preţedinte secţia de litigii de muncă şi asigurări sociale:Bunea Lucian
Biroul de informare şi relaţii publice:
purtător de cuvânt:judecător Cosmin Andrei Mitrache
locţiitor : judecător Marius Emanuel Plugărescu
expert relaţii publice: Liviu Mîndrilă
Marcu Florentina Adriana
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d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice
http://portal.just.ro/54/SitePages/contact.aspx?id_inst=54

1. Datele de contact ale autorităţii:
Curtea de Apel Craiova
Craiova, str.Ctin Brâncuşi, nr.5A
Telefon: 0351/403129, Fax: 0251/415600
E-mail: cacraiova@just.ro
2. Programul de funcţionare al instituţiei:
Program cu publicul la arhivele Curţii de Apel Craiova
Secţia penală: 08,15-13,30
Secţia I civilă: 08,15-13,30
Secţia a II-a Civilă: 08,15-13,30
Secţia Contencios Administrativ Fiscal: 08,15-13,30
Secţia de litigii de muncă şi asigurări sociale: 08,15-13,30
Program BIRP:
Luni: 800 - 1600
Marţi: 800 - 1900
Miercuri: 8ºº - 1600
Joi: 800 - 1600
Vineri: 800 - 1600

e) audienţe

Potrivit art. 9 din Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.
1375/2015, atribuţiile preşedintelui Curţii de Apel Craiova nu prevăd acordarea
de audienţe.

f) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil

http://portal.just.ro/54/SitePages/informatii.aspx?id_inst=54#financiar
http://www.curteadeapelcraiova.eu/buget-din-toate-sursele-de-venit
http://www.curteadeapelcraiova.eu/bilanturi-contabile

g) programele şi strategiile proprii

http://portal.just.ro/54/SitePages/organizare.aspx?id_inst=54#programe%20strat
egii
http://www.curteadeapelcraiova.eu/programe-si-strategii

h) lista cuprinzând documentele de interes public

http://portal.just.ro/54/SitePages/informatii.aspx?id_inst=54
http://www.curteadeapelcraiova.eu/solicitare-informatii-legislatie
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i) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau
gestionate, potrivit legii

http://portal.just.ro/54/SitePages/informatii.aspx?id_inst=54
http://www.curteadeapelcraiova.eu/solicitare-informatii-legislatie

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
solicitate

Persoana care se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la
informaţiile de interes public solicitate poate depune reclamaţie administrativă
la conducătorul Curţii de Apel Craiova în termen de 30 de zile de la luarea la
cunoştinţă de către persoana lezată, reclamaţia fiind soluţionată de Comisia de
analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public.
De asemenea, persona care se consideră vătămată în drepturile sale prevăzute
de Legea nr. 544/2001 poate face plângere la secţia de contencios administrativ
a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază.
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