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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

 
După cum v-am obișnuit, în fiecare an, pe 25 octombrie, marcăm 
Ziua Europeană a Justiției, care are drept scop să aducă activitatea 
sistemului juridic mai aproape de cetățeni, să îi explice 
mecanismele de funcționare şi să îl facă cunoscut în mod 
nemijlocit, astfel încât cetățenii să conștientizeze mai bine cum își 
pot apăra și valorifica drepturile, libertățile si interesele legitime. 
În acest an, datorită situației sanitare excepționale, informațiile 
privind modul general de funcționare al sistemului juridic român 
vor fi accesibile doar în format electronic.  

Vă invităm, astfel, să descoperiți, să redescoperiți și să consultați, pe portalul Tribunalului 
Vrancea, la INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC - secțiunile  BIBLIOTECA VIRTUALĂ și GHIDURI 
JUSTIŢIABILI, mai multe materiale informative despre: 

- De unde putem afla date despre dosarele instanțelor 

- Justițiabilii – drepturi și obligații 

- Date de contact (instanțe din județul Vrancea) 

- Admiterea în magistratură 

- Ghid de bune practici privind relația sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în 

special avocați 

- Ghid de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass-media 

- Îndrumar de bune practici privind activitatea judecătorilor şi procurorilor în spațiul social 

media/platformele online 

- Organizarea sistemului judiciar în România 

- 25 octombrie – Ziua Europeană a Justiției 

- Organisational charter of the European Day of Justice (EDJ) - 2020 edition  

- Organigrama Consiliului Superior al Magistraturii 

- Modele de cereri în materia societăților comerciale  

- Modele de cereri în materia insolventei 

- Modele de cereri în materia dreptului procesual civil 

- Modele de cereri în materia dreptului penal 

- Modele de cereri în materia dreptului muncii  

- Modele de cereri în materia dreptului familiei 

- Modele de cereri în materia dreptului civil 
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EUROPEAN COMMISSION FOR THE EFFICIENCY OF JUSTICE (CEPEJ) 

 
ORGANISATIONAL 
CHARTER OF 
THE EUROPEAN DAY 
OF JUSTICE (EDJ) 
2020 edition 
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