
 

 

 

 

Accesul la noul Palat de Justiție 
 

 

 

LOCALIZARE 

Curtea de Apel Iași și Tribunalul Iași funcționează în noul Palat de Justiție situat pe strada 

Elena Doamna, nr. 1A. 

 

 

PARCARE 

La noul Palat de Justiție Iași nu există locuri de parcare disponibile pentru public. 

 

Cele mai apropiate parcări publice sunt situate: 

A. Pe strada Conductelor, în spatele Palatului de Justiție, cu intrare dinspre strada Cucu, 

parcurgere pe jos 1 minut; 

B. În fața Bisericii Sf. Apostoli Petru și Pavel (Biserica Bărboi), cu intrare dinspre strada 

Bărboi, parcurgere pe jos 2 minute; 

C. Pe strada Cuza Vodă, în fața Mănăstirii Golia, parcurgere pe jos - aproximativ 3 

minute; 

D. În spatele BRD de pe strada A. Panu, cu intrare dinspre strada Bărboi (parcare 

neamenajată), parcurgere pe jos circa 4 minute; 

E. În spatele Halei Centrale, parcurgere pe jos - aproximativ 5 minute; 

F. Pe Bd. Independenței, în spatele Mănăstirii Golia, parcurgere pe jos - aproximativ 5 

minute; 

G. Pe strada Grigore Ghica Vodă, în apropierea sediului Poliției Municipale Iași și al SRI, 

parcurgere pe jos - aproximativ 8 minute. 

 
Vizualizați harta cu locurile în care se află parcările publice: link harta  

 

Tariful de parcare ocazională a autoturismelor în parcările cu plată este de 1,50 lei/oră. 

 

Persoanele cu dizabilități au asigurate 2 locuri de parcare. Pentru facilitarea accesului în 

clădire, persoanele cu dizabilități sunt rugate să sune la numărul de telefon 0332/403800. 

 

 

TRANSPORT PUBLIC ÎN COMUN 

De la Aeroportul Iași se ajunge la noul Palat de Justiție cu autobuzul, pe traseul cu 

numărul 50. Pentru Palatul de Justiție se coboară în stația Târgu Cucu.  

 

De la Gara Iași se ajunge la noul Palat de Justiție cu tramvaiul, pe traseele nr. 3, 6, 7, cu 

stația de coborâre Târgu Cucu. 

  

 

Informații suplimentare privind transportul public în comun găsiți pe pagina de internet 

RATP (http://www.ratp-iasi.ro/trasee.html). 
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