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    ORDIN DE SERVICIU NR.34 

13 MARTIE 2020 

  

 

Liliana Oprea, Preşedintele Tribunalului Olt ; 

In exercitarea atribuţiilor prevăzute prin dispoziţiile art.9 rap. la art.7 alin.7 din 

Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Superior al Magistraturii nr.1375/17.12.2015, având în vedere necesitatea prevenirii răspândirii 

infecţiilor respiratorii cauzate de COVID19 şi de gripa sezonieră ; 

Luând în considerare şi Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.192/2020 ; 

Urmare a consultării colectivului de judecători, prin intermediul preşedinţilor de secţii, şi 

Hotărârii Colegiului de conducere nr.7 din 13.03.2020, cu luarea în considerare a Planului de 

măsuri pentru prevenirea şi limitarea efectelor epidemiei determinată de infectarea cu COVID-19 

aprobat de Grupul de lucru  din cadrul Tribunalului Olt ; 

Pentru asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă la nivelul personalului Tribunalului Olt 

şi pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii curente a Tribunalului Olt, Preşedintele 

Tribunalului Olt, 

 

 

D E C I D E 

 

 Începând cu data emiterii prezentului ordin de serviciu se continuă implementarea 

Planului de măsuri pentru prevenirea şi limitarea efectelor epidemiei determinată de infectarea cu 

COVID-19. 

Prezentul ordin este aplicabil în perioada 13 martie 2020- 4 mai 2020. 

  

 Art.1 Măsuri privind organizarea activităţii de judecată 

   În perioada 13 martie 2020 - 4 mai 2020  Tribunalul Olt va judeca, exclusiv 

următoarele cauze: 

 Secţia penală: 

- Cauzele de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, vizând exclusiv măsuri 

preventive şi  măsuri de siguranţă; 

- Cauze având ca obiect măsuri preventive şi măsuri de siguranţă,  aflate în procedura 

de cameră preliminară şi în procedura de judecată (verificare, luare, înlocuire, 

revocare); 

- Cauzele având ca obiect contestaţie la executare, întemeiate pe dispoziţiile art. 598 

alin.1 lit.a C.P.P. cu persoane  private de libertate; 

- Cauzele reglementate de Legea nr.302/2004 (extrădare, mandat european de arestare, 

transfer  de persoane condamnate); 
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- Regulator de competenţă privind cauzele mai sus menţionate ; 

- Cauze în care există iminenţa prescrierii răspunderii penale; 

Secţia I civilă  : 

 - Plasament de urgenţă întemeiat pe dispoziţiile  art.100 alin.3 din Legea 272/2004, 

 - Ordin de protecţie,   

- Ordonanţă preşedinţială  cu minori, 

- Regulator de competenţă în materia ordonanţei preşedinţiale în cauzele cu minori şi 

materia ordinului de protecţie. 

 Secţia a-II- civilă de contencios administrativ şi fiscal: 

  Litigii cu profesionişti:    - Ordonanţa preşedinţială, 

  Contencios administrativ - Ordonanţă preşedinţială , 

                                                  -  Suspendare executare act administrativ, 

           - Achiziţii publice privind produse medicale, 

  Faliment - Cererea de deschiderea a procedurii insolventei formulată de debitor.    

  Regulator de competenţă în materia ordonanţei preşedinţiale. 

   2. În aceste cauze, se vor fixa ore pentru fiecare cauză în parte.  

 La fixarea orelor se va ţine seama de necesitatea alocării unei perioade de timp necesară 

pentru aerisirea sălilor de judecată timp de 15 minute, la un interval de o oră şi jumătate. 

 3. În cauzele judecate în perioada menţionată, se va proceda în măsura în care este 

posibil, la audierea în sistem de videoconferinţă. 

 4. În perioada menţionată, în instanţă este permis, numai accesul justiţiabililor, care au 

calitatea de participanţi în aceste proceduri judiciare şi numai la ora fixată pentru judecarea 

cauzei în care participă.  

 Toate celelalte cauze aflate pe rol în această perioadă vor fi amânate/preschimbate 

după data de 4 mai 2020 . 

 La data emiterii prezentului ordin, prin grija conducerilor administrativ judiciare a 

secţiilor instanţei,  se va întocmi lista dosarelor având obiectele specificate la art.1 aflate pe rolul 

instanţei în perioada 13.03.2020 - 04.05.2020, ce va fi actualizată săptămânal , funcţie de cauzele 

nou înregistrate. 

 Prin grija primului grefier, aceste liste vor fi afişate pe pagina de internet a instanţei, pe 

uşa principală de acces a instanţei  şi vor fi comunicate Baroului Olt şi Parchetului de pe lângă 

Tribunalul Olt. 

 Prin grija grefierilor de şedinţă, listele de şedinţă privind activitatea de judecată în 

perioada 13-04.05.2020 vor fi afişate  spre luare la cunoştinţă publică, cu 24 de ore înainte de ora 

fixată pentru şedinţă, pe uşa principală de acces  a instanţei. 

 

 Art.2  Programul cu publicul la  Birourile Arhivă şi Registratură  se suspendă în 

perioada 13 martie - 4 mai 2020 . 

 Persoanele care apelează la serviciul public al justiţiei  vor depune cererile şi orice alte 

acte pe care le apreciază necesare, folosind mediul on-line, respectiv e-mail  sau folosind fax-ul 
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instanţei/arhivei respective, la numerele afişate pe portalul instanţei şi care nu au suferit 

modificări, urmând să fie trimise prin poşta clasică/curierat  în original. 

 Prin excepţie, numai în cazul dosarelor de la art.1  considerate de excepţie, va fi permis 

accesul fizic în arhiva instituţiei, pentru studierea acestora, dacă partea/reprezentantul nu are 

acces la modalitatea de studiere on line prin intermediul aplicaţiei Info-dosar. 

  În acest sens, actualizăm informaţia privind implementarea aplicaţiei Info-dosar, 

începând cu data de 1 iunie 2017 dosarele fiind scanate zilnic, putând fi observate pe baza 

parolei comunicate păţii odată cu citaţia. 

 

 Art. 3 Accesul publicului  în sediul Tribunalului Olt  

 În perioada 13 martie 2020 – 4 mai 2020  este permis în instanţă, numai accesul 

justiţiabililor (fără însoţitori),  care au calitatea de participanţi în procedurile judiciare, având ca 

obiect cauzele prevăzute la art.1, doar la ora  fixată pentru judecarea cauzei în care participă. 

  În acest scop, prin grija grefierului de şedinţă, se va pune la dispoziţia efectivului de 

jandarmi care asigură paza sediului instanţei, un exemplar al listei şedinţei de judecată.  

            După identificarea persoanei, în condiţiile legii, jandarmii vor permite accesul în incinta 

instanţei, a persoanei cu privire la care s-a constatat chemarea într-o cauză urgentă, cu termen de 

judecată în ziua respectivă, ori pentru studierea unei astfel de cauze, după completarea unei 

Declaraţii pe propria răspundere, pusă la dispoziţie de efectivul de jandarmi. 

 În situaţia în care la una dintre întrebările cuprinse în Declaraţie răspunsul este afirmativ 

se va interzice respondentului  accesul în instanţă, fiind încunoştinţat de îndată primul  grefier  al 

tribunalului, care va aduce la cunoştinţă completului de judecată, această măsură. 

 

 Art.4 În măsura în care prezentul ordin de serviciu nu conţine dispoziţii contrare,  

completează Ordinul nr.33 din 12 martie 2020, ale cărui dispoziţii rămân de actualitate. 

 

Art.5 Dispoziţii finale 

            1.Prezentul ordin de serviciu intră în vigoare la data şi ora emiterii şi se comunică, sub 

semnătură, întregului personal al Tribunalului Olt, inclusiv corpului de jandarmi care asigură 

protecţia şi paza sediului Tribunalului Olt. 

             2.Prezentul ordin de serviciu va fi făcut public prin afişare pe pagina de internet a 

Tribunalului Olt, în formă scrisă la avizierul instanţei, la registratura şi arhiva instanţei şi 

corpului de jandarmi. 

              Dat la Tribunalul Olt, astăzi, 13.03.2020, ora 15
30

 . 

 

         PREŞEDINTE, 

                                       JUDECĂTOR - LILIANA OPREA 

 


