
APROBAT:

cu privire Ia organizarea şi funcţionarea 
Secţiei monitorizare şi relaţii cu publicul

1. Dispoziţii generale
JL Prezentul Regulament stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a activităţii serviciului 

responsabil în cadrul Curţii de Apel Chişinău de informarea publică şi relaţiile cu mass- 
media (în continuare -  Secţie).

2. In activitatea sa, Serviciul se conduce de prevederile Convenţiei europene pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Recomandarea (2002)2 a Comitetului 
Miniştrilor al Consiliului Europei privind accesul la documente, Recomandarea (2003)13 
a Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei privind furnizarea de informaţii prin 
intermediul mass-media cu privire la procesele penale, Legea nr.982-XIV din 11.05.2000 
privind accesul la informaţie, Legea nr. 245-XIV din 27.11.2008 cu privire la secretul de 
stat, Legea nr.l90-XIII din 19.07.94 cu privire la petiţionare, Legea nr. 514 din 06.07.1995 
privind organizarea judecătorească, Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter 
personal, Legea presei nr. 243- XIII din 26.10.1994, Regulamentul de ordine internă al 
Curţii de Apel Chişinău, Codul Administrativ precum şi alte acte normative relevante.

3. Potrivit prezentului Regulament, interesul public este interesul societăţii faţă de 
evenimentele şi procesele ce ţin de autoadministrarea judecătorească, exercitarea puterii 
judecătoreşti şi activitatea instanţelor judecătoreşti sau faţă de alte subiecte care trezesc 
interesul societăţii sau al unei părţi a ei.

4. Serviciul furnizează, din oficiu sau la solicitare, informaţii de interes public în limitele 
legii, obiectiv, complet şi operativ, cu acordul prealabil al preşedintelui instanţei sau al 
judecătorului/judecătorilor care examinează cauza despre care se solicită informaţia. în 
lipsa reprezentantului Serviciului, informaţiile solicitate vor fi oferite de către Preşedintele 
instanţei.

II. Componenţa şi atribuţiile de bază.

5. Organizatoric, Secţia monitorizare şi relaţii cu publicul este compus din şeful secţiei, 
specialist principal, specialist principal -  purtăror de cuvînt al Curţii de Apel Chişinău şi 
specialist superior.

6. Secţia are următoarele atribuţii:
a. informează direct publicul şi mass-media despre activitatea instanţei şi asigură 

comunicarea interinstituţională;
b. asigură primirea şi înregistrarea petiţiilor şi a cererilor, indiferente de obiect;
c. transmite petiţiile şi cererile spre soluţionare subdiviziunilor de specialitate, în funcţie de 

obiectul acestora;
d. expediază răspunsurile petiţionarilor;
e. clasifică şi arhivează petiţiile;
f. gestionează pagina web oficială a Curţii de Apel Chişinău, organizează şi asigură 

funcţionarea ghişeului de informare şi documentare;



g. asigură participarea publicului la şedinţele organelor colegiale şi organizează dezbaterile 
şi evenimente publice;

h. organizează briefmguri, interviuri şi oferă declaraţii pentru public şi mass-media, în 
ceea ce priveşte activitatea Curţii;

i. execută şi alte atribuţii legale ce derivă din activitatea Secţiei.
7. Şeful Secţiei exercită următoarele atribuţii de bază:
a. conduce şi coordonează activitatea Secţiei;
b. stabileşte sarcinile şi evaluează performanţa salariaţilor Secţiei;
c. organizează funcţionarea ghişeului de informare şi documentare;
d. asigură informarea justiţiabililor cu informaţii de interes public;
e. coordonează procesul de publicare a informaţiilor de interes public pe pagina web a 

instanţei;
f. realizează procedura de personal în privinţa specialiştilor din cadrul secţiei;
g. organizează audienţa cetăţenilor şi înregistrează cererile parvenite în cadrul audienţei, în 

Registrul de intrare a corespondenţei.
h. transmite petiţiile şi cererile spre soluţionare subdiviziunilor de specialitate, în funcţie de 

obiectul acestora;
i. execută şi alte atribuţii ce derivă din activitatea acestei subdiviziuni.
8. Specialistul principal din cadrul Secţiei exercită următoarele atribuţii de bază:
a. asigură informarea justiţiabililor şi a altor persoane cu informaţii de interes public;
b. verifică procesul de plasare pe panoul de informaţii al instanţei, a informaţiei de interes 

public;
c. gestionează adresa oficială de e-mail a instanţei;
d. înregistrează cererile parvenite pe adresa oficială de e-mail a instanţei, prin poşta terestră 

sau prin fax, şi le transmite sub semnătură secţiilor corespunzătoare, contra semnătură în 
Registru;

e. asigură respectarea regimului de păstrare a ştampilei oficiale a instanţei şi după caz, aplică 
ştampila pe actele judecătoreşti emise de Curtea de Apel Chişinău, în vederea 
autentificării;

f. asigură ţinerea şi evidenţa a Registrului unic al instanţei privind corespondenţa de ieşire; 
precum şi asigurară expedierea, clasificarea şi arhivarea corespondenţei de ieşire.

g. execută şi alte atribuţii prevăzute de lege, ce derivă din activitatea acestei Subdiviziuni.
9. în cadrul secţiei funcţionează un specialist principal desemnat de Preşedintele Curţii de 

Apel Chişinău, persoană responsabilă pentru relaţii mass-media - purtător de cuvânt al 
Curţii.

10. Purtătorul de cuvânt este subordonat nemijlocit Preşedintelui Curţii.
11. Purtătorul de cuvânt este cel care furnizează date şi informaţii de interes public către mass- 

media. Nu este permis judecătorilor, personalului auxiliar de specialitate şi personalului, să 
furnizeze informaţii privind cauzele deduse judecăţii, aceste persoane avînd obligaţia să îndrume 
solicitanţii către structura de comunicare.

12. Purtătorul de cuvânt asigură un proces de comunicare proactiv, reactiv, periodic, precis, 
suficient, consecvent şi adecvat. Purtătorul de cuvânt identidică şi satisface cerinţele specifice cu 
privire la comunicare, în limitele impuse de legislaţie şi de situaţia specifică. Această persoană 
asigură, de asemenea, tratamentul echitabil al jurnaliştilor (principiul egalităţii în rândul mass 
media).

13. Preşedintele Curţii de Apel Chişinău poate face declaraţii de presă, prin care să fie 
exprimată poziţia oficială a instituţiei pe care o conduce.

14. Datele de contact (nume/prenume, telefon, fax, e-mail) al purtătorului de cuvânt se publică 
pe pagina web a Curţii.

15. Purtătorul de cuvânt al Curţii are următoarele atribuţii de bază:
a. asigură informarea justiţiabililor cu informaţii de interes public;
b. identifică ştirile difuzate de mass-media locală şi naţională, care au un impact negativ



asupra activităţii şi imaginii Curţii sau judecătorilor care funcţionează în cadrul acesteia;
c. informează Preşedintele Curţii despre materialele apărute în mass-media referitor la 

activitatea instanţei sau privitor la sistemul judecătoresc în ansamblu;
d. verifică veridicitatea informaţiilor şi asigurarea informării corecte a opiniei publice, 

exprimând poziţia Curţii faţă de problemele semnalate;
e. consultă Preşedintele Curţii referitor la informaţia care urmează să fie transmisă publicului;
f. redactează declaraţii de presă şi participă la interviuri, furnizând informaţiile de interes 

public, în scopul unei informări corecte şi complete;
g. sprijină judecătorii în exercitarea dreptului la replică;
h. execută şi ţine banca de date privind materialele publicate în mass-media;
i. menţine banca datelor de contact a reprezentanţilor mass-media;
j. informează judecătorul sau completul de judecători despre solicitarea mass- media de a 

înregistra şedinţa de judecată într-o cauză concretă, în scopul asigurării spaţiului necesar 
pentru persoanele interesate şi participanţii la proces;

k. transmite operativ solicitanţilor informaţia sau materialele solicitate, cu respectarea 
cadrului legal;

l. coordonează procesul de publicarea a informaţiilor de interes public pe pagina WEB a 
Curţii;

m. organizează briefinguri pentru public şi mass-media în ceea ce priveşte activitatea Curţii;
n. exercită şi alte atribuţii prevăzute de lege.

16. Purtătorul de cuvânt al Curţii are dreptul de a consulta documentele sau dosarele aflate pe 
rolul Curţii, având obligaţia de a respecta secretul de serviciu şi de a proteja informaţiile 
confidenţiale de care ia cunoştinţă.

17. Furnizarea de informaţii privind activitatea judiciară poate fi restrânsă, în condiţiile Legii, 
atunci când aceasta se face în interesul moralităţii, al ordinii publice ori al securităţii naţionale sau 
când interesele minorilor ori protecţia vieţii private a părţilor în proces o impun. Dreptul la liberul 
acces la informaţii poate fi restrâns şi atunci când, în împrejurări speciale, instanţa apreciază că 
publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justiţiei.

18. în situaţii excepţionale, purtătorul de cuvânt va oferi informaţii şi în afara orelor de 
program.

19. Specialistul superior are următoarele atribuţii de bază:
a. aduce la cunoştinţa justiţiabililor şi altor persoane informaţii de interes public ce vizează 
activitatea Curţii de Apel Chişinău;
b. gestionează pagina web oficială a Curţii de Apel Chişinău;
c. organizează şi asigură funcţionarea ghişeului de informare şi documentare;
d. verifică procesul de plasare pe panoul de informaţii al instanţei, a informaţiei de interes 
public;
e. execută şi alte atribuţii legale ce derivă din activitatea Subdiviziunii.

III. Dispoziţii finale şi tranzitorii
20. . Prezentul Regulament este aprobat de Preşedintele Curţii de Apel Chişinău.
21. Şeful Direcţiei generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare şi relaţii cu 

publicul va aduce cunoştinţă prezentul Regulament specialiştilor Secţiei monitorizare şi relaţii cu 
publicul.

22. Prezentul Regulament întră în vigoare la data aprobării.

Şeful Direcţiei 
generalizare, sistematizare, 
monitorizare a practicii judiciare 
şi relaţii cu publicul


