
 
 

 
Nr. 1976/8/A/I/2020 
Din 23 martie 2020 

E X T R A S 
 

DECIZIA NR.24 
Din 23 martie 2020 

 
     Ana-Maria FILIP – vicepreşedintele Tribunalului Neamţ, în exercitarea 
atribuţiilor prevăzute de art.10 raportat la art.8 alin.1 lit. i şi j din Regulamentul de Ordine 
Interioară al Instanţelor Judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr.1375 din 17.12.2015 a 
Consiliului Superior al Magistraturii;  
     Luând în considerare dispoziţiile Decretului Preşedintelui României nr.195 din 
16 martie 2020 şi ale Ordonanţei Militare nr.2 din 21 martie 2020 emisă de Ministrul 
Afacerilor Interne, prin care s-a decretat stare de urgenţă; 
     Având în vedere extinderea infecţiilor cu SARC-COV2 la nivel naţional; 
 

D E C I D E: 
 

 Art.1. – Măsuri privind justiţiabilii: 
     1.1. În vederea permiterii accesului în instanţă a justiţiabililor, copii ale listelor 
de şedinţă, care cuprind cauzele care se judecă în perioada următoare, vor fi puse la dispoziţia 
efectivelor de jandarmi care asigură paza sediului instanţei, prin grija grefierului de şedinţă, la 
sfârşitul programului de lucru, pentru ziua următoare. 
   Jandarmii vor permite numai accesul persoanelor care au calitatea de părţi, avocaţi 
şi/sau reprezentanţi ai părţilor, în cauzele de urgență deosebită, care trebuie judecate potrivit 
menţiunilor de pe listele de şedinţă ce le sunt predate. 
    Jandarmii au obligaţia de a identifica fiecare persoană care solicită accesul în sediul 
instanţei, prin raportare la menţiunile din listele de şedinţă, anterior arătate. În situaţia în care 
sunt necesare lămuriri suplimentare punctuale, jandarmii vor lua imediat legătura cu grefierul 
de ședință. 
    1.2. Se interzice accesul în sediul instanţei a persoanelor cu privire la care 
autorităţile române competente au dispus măsuri de carantină sau autoizolare, până la 
expirarea acestora. Persoanele aflate în această situaţie, care sunt citate la instanţă, au obligaţia 
de a înştiinţa completul de judecată despre această situaţie, în scris, prin serviciile poştale sau 
prin poşta electronică, respectiv e-mail la adresa: 
             – Secţia Penală şi Secţia I Civilă şi de Contencios Administrativ, prin poştă la adresa:  
municipiul Piatra Neamţ, B-dul Decebal nr.5, judeţul Neamţ, 
   - fax – Secţia I Civilă şi de Contencios Administrativ – 0233-210247, e-mail - 
tr-neamt-scivil@just.ro;  
   - fax – Secţia Penală – 0233-216591, e-mail - tr-neamt-spenal@just.ro; 
  - Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, prin poştă la adresa: 
municipiul Piatra Neamţ, B-dul Republicii nr.16, judeţul Neamţ; 
   - fax – 0233-235655 – e-mail - tr-neamt-scomerciala@just.ro;  
 
    1.3. Se interzice accesul în sediul instanţei a persoanelor care au călătorit în 
ultimele 14 zile într-una dintre zonele de risc comunicate oficial de autorităţi, care au intrat în 



 
 

contact în ultimele 14 zile cu o persoană diagnosticată/monitorizată pentru posibilă infecţie 
cauzată de COVID-19 care prezintă una sau mai multe dintre următoarele simptome: febră, 
tuse, dificultăţi de respiraţie. Aceste persoane vor fi îndrumate să se adreseze de îndată 
autorităţilor medicale competente - direcţia de sănătate publică de la domiciliu/locuinţa 
efectivă - pentru asigurarea de asistenţă medicală şi, după caz, luarea măsurilor de carantină 
sau autoizolare prevăzute de lege. 
     1.4. În cazul existenţei unor suspiciuni privind posibilitatea ca o persoană să se 
afle în situaţiile prevăzute la alin. 1.3 sau a unor simptome evidente de natura celor arătate, 
jandarmii asigură informarea de îndată a completului de judecată asupra situației ivite. 
Jandarmii au obligaţia de a cere fiecărei persoane care solicită accesul în clădirea instanţei, în 
sălile de judecată, să completeze şi să semneze o declaraţie pe proprie răspundere, pentru a 
verifica dacă se află în una sau mai multe din următoarele situaţii: 
   a) are simptome specifice infecției respiratorii sau stare generală alterată;  
   b) a călătorit în una sau mai multe din zonele geografice de risc ale infecţiei cu 
coronavirus, în ultimele 14 zile anterior prezentării la instanţă;  
    c) a intrat în contact, în ultimele 14 zile anterior prezentării la instanţă, cu o persoană 
sau cu persoane care au fost diagnosticate sau prezintă suspiciuni de infectare cu virusul 
COVID-19 sau se află ori s-au aflat în carantină/izolare/autoizolare.  
    În cazul în care răspunsul este afirmativ fie şi numai la una dintre întrebări, jandarmul 
va solicita în mod ferm respectivei persoane să completeze şi să semneze declaraţia - tip 
întocmită de conducerea instanţei, nepermiţându-i accesul în instanţă. Declaraţia-tip 
completată şi semnată va fi, de îndată, adusă la cunoştinţa conducerii instanţei (la cabinetul 
primului grefier), pentru a fi transmisă Direcţiei de Sănătate Publică Bacău, prin fax sau e-
mail. 
    În ipoteza în care nu se respectă regulile de prevenție stabilite în scopul 
prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii cu coronavirus, jandarmii vor lua de îndată măsuri 
ce se pot finaliza cu aplicarea de sancțiuni contravenționale.  
     1.5. Accesul în sala de şedinţă va fi limitat, prin grija efectivelor de jandarmi, la 
persoanele care au calitatea de părţi, avocaţi şi/sau reprezentanţi ai părţilor, participanţi în 
cauzele de urgență deosebită care se judecă în perioada stării de urgență numai la ora fixată 
pentru judecarea dosarului. 
   Ca regulă, în sala de şedinţă vor fi prezente concomitent maxim 5 persoane, iar când se 
impune cu necesitate, prin raportare la circumstanţele concrete ale cauzei, apreciate ca atare de 
completul de judecată, prin excepţie pot fi prezente în sala de şedinţă, concomitent, 10 
persoane. 
   .............................................. 
   Art.3. – Norme de conduită:  
     Aplicarea prevederilor prezentei decizii se va face cu respectarea demnităţii 
umane a tuturor persoanelor implicate şi în condiţii care să asigure discreţia cu privire la starea 
de sănătate a acestora şi protecţia datelor cu caracter personal. 
  .............................................. 

Art. 5. - Măsurile dispuse intră în vigoare  azi, 23 martie 2020, ora 14:00 şi durează 
până la încetarea stării de pericol 

  Art.6. – Prezenta decizie va fi comunicată în extras, Inspectoratului de Jandarmi 
Neamţ „General de brigadă Constantin Stavăr”, Baroului Neamţ, Penitenciarului Bacău, 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ, D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Neamţ, D.N.A. – 
Serviciul Teritorial Bacău, Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Neamţ, Centrului de Reţinere 
şi Arest Preventiv Neamţ.                             

   
 

VICEPREŞEDINTE TRIBUNAL, 
Judecător Ana-Maria FILIP 


