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I N F O R M A R E  

 

Pentru punerea în aplicare la nivelul Tribunalului Bistriţa-Năsăud şi a instanţelor 
arondate a dispoziţiilor Deciziei nr. 65/27.05.2020 a Preşedintelui Curţii de Apel Cluj, cu 
scopul prevenirii contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, 
Preşedintele Tribunalului Bistriţa-Năsăud, prin Decizia nr. 14/28.05.2020 a stabilit 
următoarele măsuri:  

 
 Începând cu data de 28.05.2020 se instituie, la nivelul Tribunalului Bistriţa-

Năsăud, ca instanţă de sine stătătoare, precum şi la nivelul instanţelor judecătoreşti arondate 
acestuia, obligativitatea de a purta masca de protecţie, pe toată durata stării de alertă, în 
condiţiile şi cu respectarea Instrucţiunilor generale privind măsurile de igienă, prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din Ordinul nr. 874/22.05.2020 al Ministerului Sănătăţii, 
emis în comun cu Ordinul nr. 81/22.05.2020 al Ministerului Afacerilor Interne, publicat în 
Monitorul Oficial al României nr. 435/22.05.2020; 

 
  Începând cu data de 28.05.2020, pe durata stării de alertă, la nivelul Tribunalului 

Bistriţa-Năsăud, ca instanţă de sine stătătoare, precum şi la nivelul judecătoriilor arondate, 
accesul publicului se va realiza numai după efectuarea triajului epidemiologic şi după 
dezinfectarea obligatorie a mâinilor, în condiţiile şi cu respectarea Instrucţiunilor generale 
privind măsurile de igienă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din Ordinul nr. 
874/22.05.2020 al Ministerului Sănătăţii, emis în comun cu Ordinul nr. 81/22.05.2020 al 
Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 
435/22.05.2020; 

 
 Triajul epidemiologic la intrarea în Palatul de justiţie din Bistriţa va fi realizat de 

către persoanele din cadrul detaşamentului care asigură paza la intrarea principală, care vor 
asigura verificarea temperaturii corporale a tuturor celor care solicită accesul în sediul 
instanţei, prin mijloacele tehnice aflate la dispoziţie, fiind interzis accesul în cazul 
persoanelor a căror temperatură corporală depăşeşte 37,3ºC;  

 
Toate celelalte dispoziţii cuprinse în Decizia nr. 12/2020 se menţin.                                           
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