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ANUNȚ 

 

TRIBUNALUL VRANCEA și JUDECĂTORIA FOCȘANI 
marchează miercuri, 25 octombrie 2017,  

 

ZIUA EUROPEANĂ A JUSTIȚIEI 
 

De la an la an, tot mai mulți cetățeni se adresează instanțelor  
de judecată pentru a-și apăra drepturile și interesele legitime. Așadar, 
date despre circuitul dosarelor sau despre etapele procesuale până la 
soluționarea unor cauze pot reprezenta informații utile cetățenilor în 
demersurile lor de natură juridică.  

Clarificarea unor asemenea noțiuni de ordin general, precum și 
a altor aspecte relevante privind actul de justiție, poate avea loc în 
timpul vizitei pe care cetățenii și elevii vrânceni o pot face la sediul 
Tribunalului Vrancea și al Judecătoriei Focșani pe data de 25 octombrie 
2017, în intervalul orar 9.30 – 14.00. 

În acest context menționam că, în perioada 2006 – 2017, 
dosarele aflate pe rolul Tribunalului Vrancea au avut aproximativ 
325000 de părți, iar în dosarele înregistrate la Judecătoria Focșani în 
aceeași perioadă au participat, în calitate de părți, cca 485000 de 
persoane fizice sau juridice. 

Totodată, precizăm că volumul de activitate al instanțelor 
crește în mod constant. Aceasta stare de fapt este întâlnită și în acest 
an. Astfel, dacă în perioada 1 ianuarie – 1 octombrie 2016 pe rolul 
Tribunalului Vrancea au fost 7625 de cauze, în același interval din 2017 
au fost de soluționat 10061 de dosare. O creștere a volumului de 

activitate - cu 1173 de dosare - s-a înregistrat și la Judecătoria Focșani (în primele 9 luni ale anului 
2016 s-au aflat pe rol 13995 de dosare, în timp ce până la 1 octombrie 2017 au fost de soluționat 
15168 de cauze). 

Având în vedere necesitate cunoașterii unor noțiuni elementare despre activitatea de 
judecată, marcarea de către instanțele focșănene a ZILEI EUROPENE A JUSTIȚIE prin manifestări 
de tipul ușilor deschise reprezintă o bună oportunitate pentru familiarizarea cu asemenea noțiuni. 

Va așteptăm, așadar, la sediul nostru din Focsani, str. Republicii nr.96 – VN! 
 

23.10.2017                                                                                               PURTĂTOR DE CUVÂNT, 

                                                                                                                   Carmen Danțiș  
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