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C O M U N I C A T  
 
 
 

 Avem deosebita plăcere să vă aducem al cunoştinţă că în data de 26 
februarie 2016 a avut loc inaugurarea obiectivului de investiţii "Extindere sediu 
Tribunalul Dolj"în Craiova,str. Brestei,nr. 12, în cadrul proiectului Reforma 
Sistemului Judiciar finanţat de Banca Mondială prin Acordul de Împrumut nr. 
4811-RO.- 
 La acest eveniment pe care întregul colectiv al Tribunalului Dolj l-a 
aşteptat cu nerăbdare au participat reprezentanţii Ministerului Justiţiei, 
Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Curţii 
Constituţionale a României, Şcolii Naţionale de Grefieri, Băncii Mondiale, 
Ambasadei Franţei, ai altor instituţii centrale, conducerii mai multor instanţe din 
ţară, ai parchetelor, precum şi reprezentanţi ai autorităţilor locale.- 
 Noul  sediu dispune de spaţii corespunzătoare şi dotările necesare pentru 
buna înfăptuire a unui act de justiţie modern, respectiv: 6 săli de şedinţă dotate 
cu sisteme SIIISJ şi pentru afişaj al proceselor în curs de soluţionare  şi cu 
intrare separată pentru public şi personal, 5 camere de consiliu, 7 camere de 
deliberări, 40 de birouri pentru judecători, 27 birouri pentru grefieri, 5 birouri 
pentru asistenţii judiciari, birouri pentru compartimentele financiar, informatică, 
o sală de şedinţă pentru desfăşurarea Adunărilor generale ale judecătorilor, 
dotată cu sistem de conferinţă şi video conferinţă, o altă sală de conferinţă dotată 
cu sistem de traducere în 4 limbi şi un spaţiu pentru arhivă, o sală pentru 
audierea minorilor, etc. 
 Domnul judecător Adrian Bordea din cadrul Superior al Magistraturii a 
precizat că "este un moment deosebit pentru justiţia doljeană, un eveniment care 
arată consolidarea justiţiei prin consolidarea infrastructurii ei". 
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 Doamna Gabriela Scutea – Secretar de Stat în Ministerul Justiţiei a 
subliniat ceea ce aduce în beneficiul justiţiabilului acest sediu nou şi modern: 
"Avem o sală de studiu a dosarelor. Avem o sală specială pentru audierea 
minorilor, care reprezintă o premieră. Pot spune că este un succes pentru 
Craiova, dar şi pentru Ministerul Justiţiei şi pentru toată echipa care a 
participat la implementarea acordului cadru de finanţare". 
 Domnul Robert Cazanciuc, Ministrul Justiţiei în perioada 2013-2015, care 
a fost prezent la demararea lucrărilor, a dat glas unui gând "am reuşit să 
transformăm un basm într-o realitate". 
 De asemenea, felicitări au venit şi din partea reprezentanţilor Băncii 
Mondiale şi ai Ambasadei Franţei. 
 Întrucât acest eveniment a avut o însemnătate deosebită, mai ales pentru 
cei care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Tribunalului Dolj, am dori să 
mulţumim tuturor celor care au fost alături de noi la împlinirea acestui vis 
devenit realitate şi să-i asigurăm de întreaga noastră consideraţie. 
  

 
 

 P R E Ş E D I N T E, 
Judecător Adina Elvira GHIŢĂ 


