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Vă aducem la cunoştinţă că în data de 23 octombrie 2015, între orele 10:00-

13:00 cu ocazia celebrării „ Zilei Europeane a Justiţiei Civile”, Judecătoria Sectorului 6 

Bucureşti îşi va deschide uşile sediului său situat în Bucureşti, str. Ştirbei Vodă 

nr.115, sector 1, oricărei persoane dornice de a se informa asupra modului de 

funcţionare a sistemului judiciar, evenimentul având ca scop crearea unei relaţii de 

încredere între cei care înfăptuiesc actul de justiţie, magistraţii şi personalul auxiliar 

de specialitate, şi beneficiarii acestuia, justiţiabilii. 

Celebrată în fiecare an pe parcursul ultimei săptămâni a lunii octombrie în 

statele europene care doresc să participe la acest eveniment, Ziua Europeană a 

Justiţiei Civile are menirea de a apropia justiţia civilă de cetăţeni, reprezentând astfel 

o oportunitate, pentru sistemele judiciare, de a-şi face cunoscută activitatea, cu 

plusurile şi minusurile ei şi un bun prilej pentru cetăţenii Europei de a se informa 

asupra felului în care funcţionează organele judiciare şi a modului cum se desfăşoară 

procedurile judiciare. 

Creşterea gradului de transparenţă a procedurilor judiciare, astfel încât acestea 

să fie pe deplin accesibile fiecărui cetăţean în parte, reprezintă o necesitate a societăţii 

actuale, în vederea asigurării respectării principiului constituţional al liberului acces 

la justiţie. 

Agenda evenimentului include vizitarea principalelor compartimente ale 

instanţei, comunicarea de informaţii concrete despre circuitul unui dosar şi etapele 

procesuale ce se parcurg până la soluţionarea unei cauze, vizualizarea modului în 

care funcţionează programul informatizat ECRIS,  prezentarea modalităţilor în care 

se pot obţine informaţii de pe Portalul instanţelor şi Info-chioşc, precum şi despre 

condiţiile în care lucrează judecătorii şi personalul auxiliar. 

Intrarea în sediul instanţei se va face pe baza documentelor de identitate, iar 

vizitarea şi prezentarea compartimentelor relevante  va fi asigurată de persoane 

special desemnate de conducerea instanţei. 

 

Conducătorul Biroului de Informare şi Relaţii Publice, 
Judecător Toma Elena Alina 

 
 
 


