CURTEA DE APEL CLUJ
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Piaţa Ştefan cel Mare, nr. 1
Tel.: 40-264.504.300; Fax:40-264 593 866
Website: www.curteadeapelcluj.ro
06.01.2014
Stimaţi jurnalişti
Începând cu data de 1 ianuarie 2014, conducerea Biroului de informare şi
relaţii publice a Curţii de Apel Cluj va fi asigurată de către domnul judecător Liviu
Ungur, purtător de cuvânt al instanţei şi de către domnul judecător Gheorghe
Valentin Chitidean în calitate de locţiitor al acestuia. Cererile vizând informaţiile de
interes public şi activitatea instanţei vor fi adresate expertului pentru relaţii publice
Adrian Dănilă.
Date de contact:
Judecător Liviu Ungur
Tel: 40-264.504.300, int. 379
0758109999
E-mail : liviu.ungur@just.ro
Judecător Gheorghe Valentin Chitidean
Tel: 40-264.504.300. int. 199
E-mail : gheorghe.chitidean@just.ro
Expert asistent relaţii publice Adrian Dănilă
Tel.: 40-264.504.300. int. 383
0754026770
E-mail : adrian.danila@just.ro
Camera 92
De asemenea, vă reamintim faptul că, potrivit dispoziţiilor art. 10 alin. 2 din
Ghidul privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media aprobat prin

Hotărârea nr. 482/1.06.2012 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii intrat în
vigoare la data de 15.06.2012, acreditările se acordă reprezentanţilor massmedia „pe un an calendaristic şi se reînnoiesc la cerere”. În acest context,
conform art. 10 alin 3 din aceeaşi Hotărâre „acreditarea presupune comunicarea
către instituţiile mass-media/reprezentanţii acestora, în timp real, a comunicatelor de
presă publicate pe paginile de internet proprii, invitarea jurnaliştilor acreditaţi la
conferinţe, declaraţii de presă şi alte activităţi cu caracter de eveniment public.”
Având în vedere cele mai sus evocate şi în vederea aducerii la îndeplinire a
acestor norme, vă rugăm să trimiteţi noi cereri de acreditare.
Cererile vor conţine:
1.

NUMELE ŞI PRENUMELE persoanei şi a instituţiei de presă pentru
care se solicită acreditarea, dacă este cazul;

2.

DATELE DE CONTACT ale acesteia;

3.

COPIA xerox sau scanată (în cazul cererilor transmise prin e-mail) a
DOCUMENTULUI DE IDENTITATE şi a LEGITIMAŢIEI DE SERVICIU sau
a unui DOCUMENT SIMILAR al persoanei solicitante cu viză valabilă.

Judecător Liviu Ungur
Purtător de cuvânt al Curţii de Apel Cluj

