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  Competenţa Biroului de Informare şi Relaţii Publice 
 
 

Biroul de informare şi relaţii publice asigură legăturile Tribunalului Dolj 
cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masă, în vederea garantării 
transparenţei activităţii judiciare, în condiţiile stabilite de lege. 

Biroul de informare şi relaţii publice este condus de un judecător 
desemnat de preşedintele Tribunalului Dolj care îndeplineşte şi rolul de purtător 
de cuvânt. 

Conform Ordinului Preşedintelui Tribunalului Dolj, doamna judecător 
Denis Gabriela Ghervase şi doamna judecător Gabriela Catrinel Filimon  au fost 
desemnate să conducă Biroul de informare şi relaţii publice şi să îndeplinească 
rolul de purtător de cuvânt al Tribunalului Dolj. 

Conform Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 
administrativă a Tribunalului Dolj, Biroul de informare şi relaţii publice are 
următoarele atribuţii: 

a) asigură primirea şi rezolvarea solicitărilor privind informaţiile de 
interes public; 
b) asigură organizarea şi funcţionarea punctului de informare-
documentare, potrivit legii; 
c) elaborează anual raportul Tribunalului Dolj privind accesul la 
informaţiile de interes public; 
d) furnizează ziariştilor, prompt şi complet, orice informaţie de interes 
public care priveşte activitatea Tribunalului Dolj; 
e) acordă, fără discriminare, în termen de cel mult două zile de la 
înregistrare, acreditarea ziariştilor şi a reprezentanţilor mijloacelor de 
comunicare în masă; 
f) asigură, periodic sau de fiecare dată când activitatea Tribunalului Dolj 
prezintă un interes public imediat, difuzarea de comunicate, informări de 
presă, organizarea de conferinţe de presă, interviuri sau briefinguri. 



Biroul de informare şi relaţii publice efectuează toate lucrările privind 
accesul la informaţiile de interes public şi relaţiile cu mijloacele de comunicare 
în masă dispuse de preşedintele  Tribunalului Dolj şi îndeplineşte orice alte 
sarcini încredinţate de acesta. 

Moduri de contact: 
Centrala: 0251.418.612 
Purtător de cuvânt  - Judecător Denis Gabriela Ghervase 
Locţiitor purtator de cuvânt – Judecător Gagriela Catrinel Filimon. 
Grefier B.I.R.P.  – prim-grefier Daniela Nicu  
           E-mail : birp.dj@just.ro 

 


