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EXTRAS DIN ORDINUL DE SERVICIU NR. 43/29.10.2020 
 
 
Art. 4 Compartimentul Registratură al Tribunalului Bihor va desfășura în mod 

excepțional activitate cu publicul, în perioada 02.11.2020 – 06.11.2020, în condițiile 
prevăzute în prezentul Ordin.   

Transmiterea cererilor de chemare în judecată, a căilor de atac, precum și a oricăror 
alte cereri adresate instanței care nu se depun direct în ședință, precum și comunicarea 
acestora către părți se recomandă a fi realizate prin mijloace electronice, sau prin poştă, dacă 
persoana nu are acces la mijloace eloctronice (email, fax).   

Se recomandă ca depunerea de cereri sau înscrisuri la dosarul cauzei şi transmiterea 
lor către părţi să fie făcută prin poştă sau prin mijloace de comunicare electronică, pe cât 
posibil nu în timpul ședinței de judecată. 

Cererile adresate instanţei pentru eliberarea certificatelor, a copiilor de pe înscrisuri şi 
pentru restituirea înscrisurilor originale se vor depune prin mijloace de comunicare 
electronică sau prin poştă, în condiţii care să asigure verificarea identităţii solicitantului. 

Înscrisurile eliberate în temeiul cererilor  anterior menţionate se vor transmite în prin 
poştă sau, dacă persoana care a formulat cererea solicită, prin poştă electronică. Ridicarea 
recipiselor de consemnare a cauţiunilor se va putea realiza personal, pe baza unei prealabile 
programări realizată de grefierii șefi de secţii.  

Programul de lucru cu publicul al Arhivei Tribunalului Bihor se va desfăşura 
zilnic în intervalul orar 10,00-12,00. În intervalul orar 10,00-11,00 vor avea acces pentru 
consultarea dosarelor toate persoanele interesate, indiferent dacă sunt părţi, mandatari 
persoane fizice, avocaţi, consilieri juridici etc, iar intervalul 11,00-12,00 va fi rezervat 
exclusiv accesului avocaţilor, consilierilor juridici, practicienilor în insolvenţă, 
interpreţi/traducători şi experţi.  

Se va permite accesul simultan în cadrul arhivelor Tribunalului Bihor a cel mult 4 
persoane, câte una la fiecare arhivă pentru un interval ce nu va depăşi 10 de minute. În 
măsura în care va fi posibil, grefierul arhivar va putea prelungi durata de staționare în arhivă 
a persoanelor care au nevoie de un timp de studiu mai îndelungat. 

Programul de lucru cu publicul al Biroului de Informare şi Relaţii cu Publicul şi 
al Biroului Local de Expertize de pe lângă Tribunalul Bihor se va desfăşura zilnic în 
intervalul orar 9,00-10,00, cu respectarea regulilor de protecţie cuprinse în prezentul ordin. 
 
 

Preşedintele Tribunalului Bihor, 
Judecător Carmen Adriana DOMOCOŞ, 

aflat în c.m., semnează vicepreşedintele delegat al instanţei 
judecător Călin Traian SABĂU 

 




