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AUTORITATEA JUDECĂTOREASCĂ 

TRIBUNALUL  PENTRU MINORI ȘI FAMILIE BRAȘOV 

 

  CABINETUL PREȘEDINTELUI 

 

DECIZIA NR. 18 

din 03 septembrie 2020 

 

În exercitarea atribuțiilor prevăzute de dispozițiile art. 43 și 46 din Legea nr. 304/2004 

privind organizarea judiciară, ale art. 9, raportat la art. 7 alin. 1 lit. a) din Regulamentul de 

ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1375/2015, 

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 1095/2020 a Consiliului Superior al 

Magistraturii – Secția pentru Judecători,  prin care s-a modificat și completat Hotărârea 

Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 734/2020 

Raportat la evoluția epidemiologică a pandemiei de COVID-19 pe teritoriul României 

și necesitatea menținerii în continuare a măsurilor de distanțare socială în scopul protejării 

sănătății justițiabililor și a personalului tribunalului specializat, atât de efectele infectării cu 

virusul SARS-COV 2, dar și a gripei sezoniere, 

Pentru asigurarea desfășurării activităților de judecată, dar și a celor administrativ – 

jurisdicționale în condiții de siguranță la sediul tribunalului specializat, 

 

PREȘEDINTELE TRIBUNALULUI PENTRU MINORI ȘI FAMILIE BRAȘOV 

în exercitarea atribuțiilor manageriale proprii, emite următoarea: 

 

DECIZIE: 

 

 Art. 1 – Începând cu data de 7 septembrie 2020 pentru buna desfășurare a 

activității de judecată și a celor conexe acesteia, urmărind și prevenirea răspândirii infecției 

cu Coronavirus SARS-COV-2 la nivelul tribunalului specializat se aplică următoarele 

măsuri:  
 

A. În ceea ce privește activitatea de judecată: 

 

1. La fixarea termenelor de judecată, completele de judecată vor avea în vedere 

stabilirea de ore pentru cauzele care se vor soluționa în cadrul unei ședințe de judecată 
(fie se va stabili un număr de 3-4 dosare într-un anumit interval de timp, spre exemplu o 

jumătate de oră sau o oră, fie se va stabili pentru fiecare dosar o anumită oră).   

În acest sens se va avea în vedere, pe de o parte, posibilitățile de aerisire și de 

igienizare a sălii de ședință, în situația în care ședința de judecată depășește 3 ore, iar pe de 

altă parte, durata apreciată ca necesară pentru soluționarea cauzei, inclusiv accederea părților 

în sala de ședință.  

Pe cât posibil, cauzele în care se audiază martori ori se administrează proba cu 

interogatoriu vor fi stabilite spre sfârșitul ședinței de judecată. În măsura posibilității, se va 

încerca gruparea cauzelor în care același avocat are delegație în același interval orar. 
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2. Citarea părților se va realiza cât mai mult posibil prin mijloace informatice 

(urmând ca pe citație să apară menționată inclusiv ora la care se va lua dosarul, precum și 

faptul că părțile au posibilitatea să solicite accesul la dosarul electronic și comunicarea 

actelor de procedură în format electronic, prin completarea cererii aflate pe portalul 

instanței www.portaljust.ro/Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov). Dacă există numere 

de telefon, grefierul de ședință va contacta partea și/sau avocatul acesteia, pentru a-i solicita 

comunicarea unei adrese de e-mail pe care să poată fi transmisă citația. De asemenea, 

procedura de citare se va putea realiza și prin telefon, întocmindu-se în acest sens un proces-

verbal de către grefier. 

3. În materie penală, în cauzele în care inculpații/contestatorii sau orice alte părți 

sunt deținuți în penitenciare sau centre de reținere și arestare preventivă (spre exemplu: 

contestații la măsuri preventive, contestații la liberări condiționate, cauze privind verificarea 

legalității și temeiniciei măsurilor preventive, contestații la cereri și excepții, alte cauze de 

competența judecătorului de cameră preliminară etc.) se vor soluționa, în principal, în 

sistem videoconferință, cu respectarea normelor procesual penale în materie și a drepturilor 

recunoscute părților în procesul penal. În acest sens, apărătorilor li se va permite, înainte de 

intrarea completului de judecată, să ia legătura, cu asigurarea confidențialității, cu persoanele 

private de libertate. 

La stabilirea orei la care vor fi soluționate cauzele prin videoconferință, se va avea în 

vedere și programarea existentă la fiecare loc de deținere. 

În situația în care audierea persoanelor deținute în penitenciare sau centre de reținere și 

arestare preventivă nu se poate realiza în sistem videoconferință (fie datorită echipamentelor 

tehnice insuficiente cu care sunt dotate locurile de deținere, fie datorită necesității respectării 

principiului nemijlocirii sau din alte motive obiective apreciate de către completul de 

judecată), se va dispune citarea persoanelor private de libertate de la locurile de deținere, cu 

indicarea orei la care acestea să fie prezentate instanței.  

Judecătorii care solicită prezentarea în sala de ședință a persoane private de libertate 

vor lua măsurile necesare comunicând permanent cu angajații locului de deținere care însoțesc 

deținuții la instanță, ca persoanele private de libertate să fie aduse pe rând din spațiul de 

deținere și până în sala de ședință, astfel încât în boxă să fie prezent doar deținutul implicat în 

cauza care se judecă în acel moment, evitându-se staționarea în boxă a mai multor persoane 

(cu excepția, evident, a cauzelor în care sunt implicate loturi de inculpați) și a unui interval de 

timp mai mare decât cel care este absolut necesar pentru desfășurarea procedurii 

4. În materie civilă – cauze directe, plasamente și/sau adopții, ascultarea minorilor 

se va realiza în continuare în sistem de videoconferință, cu respectarea confidențialității. 

5. Grefierul de ședință va intra cu 15 minute înainte de începerea ședinței de 

judecată. 

6. Accesul părților și al reprezentanților acestora va fi permis în sediul instanței 

cu 15 minute înainte de ora programată pentru strigarea cauzei (în acest sens fiind 

aplicabile dispozițiile stabilite prin Decizia nr. 88/03.09.2020 a Președintelui Tribunalului 

Brașov) și în sala de judecată cu 10 minute înainte de ora stabilită pentru judecarea 

cauzei. 

Studiul dosarelor se va realiza în intervalul în care cauza este stabilită a se judeca, 

după verificarea identității și calității persoanei care solicită dosarul la studiu, de către 

grefierul de ședință. 

7. În situația în care părțile și/sau avocații acestora se prezintă la ședințele de 

judecată fixate, completul de judecată va urmări ca acestea să păstreze un spațiu de 1,5 – 2 

metri față de celelalte persoane.  

8. În situația în care judecarea unei cauze nu se poate realiza la ora stabilită, aceasta 

se va relua fie la sfârșitul intervalului orar în care a fost stabilită inițial, fie, dacă este posibil, 

la sfârșitul ședinței de judecată. Lăsarea cauzei la a doua strigare se va dispune de președintele 

completului de judecată. Dispozițiile art. 121 alin. 5 teza I din Regulamentul de ordine 

interioară al instanțelor judecătorești nu sunt aplicabile. 
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Părțile și/sau avocații ori reprezentanții părților, dacă sunt prezenți, vor putea aștepta 

fie pe holul instanței ori în curtea interioară (urmând a fi ulterior chemați de grefierul de 

ședință), fie în sala de ședință, dacă situația o permite, cu respectarea distanțării sociale de 

minim 1,5 – 2 metri. 

9. Se recomandă ca depunerea înscrisurilor pe care părțile doresc să le folosească 

în cauză să nu se realizeze în ședința de judecată, ci anterior, cu minim 2 zile, dacă este 

posibil, prin trimiterea lor prin mijloace de comunicare electronică sau prin poștă, astfel 

încât să poată fi studiate de către completul de judecată, procuror și celelalte părți. 

10. Listele de ședință cu stabilirea datei și orei la care sunt programate cauzele, 

vor fi publicate cu minim două zile înainte pe site-ul Tribunalului pentru Minori și 

Familie Brașov.  

11. Un exemplar al listelor va fi predat efectivelor de jandarmi care asigură paza 

instanței, iar un alt exemplar va fi afișat la intrarea pentru public în incinta clădirii (intrarea 

dinspre Judecătoria Brașov). 

 

 

B. În ceea ce privește activitatea compartimentului arhivă/registratură: 

 

1. Începând cu data de 07.09.2020, programul de lucru cu publicul la biroul de 

arhivă/registratură al Tribunalului pentru Minori și Familie Brașov este: 

 Luni - joi, între orele 0830 – 1200, după cum urmează: 

o  830 – 1000 – pentru justițiabili (părți). 

o 1000 – 1200 – pentru avocați, consilieri juridici și experți 

 

2. Depunerea de acțiuni, cereri sau alte înscrisuri destinate dosarelor înregistrate pe 

rolul tribunalului specializat, căi de atac sau orice alte cereri adresate instanței se va 

realiza în continuare, în principal, prin mijloace de comunicare informatice, în format 

word și/sau PDF, folosindu-se numărul de fax și/sau e-mail-ul instanței. 

Depunerea actelor la registratură este permisă cu respectarea distanței de 1,5 m între 

persoane, cu evitarea cozilor mai mari de 3 persoane și cu respectarea regulilor de distanțare 

socială. În interiorul registraturii se va intra doar câte o persoană. 

3. Prezența în incinta arhivei pentru studiul dosarelor este permisă pentru o 

durată cuprinsă între 15 și 30 de minute/per dosar, pentru o singură persoană.  

 Programarea pentru studiul dosarelor se va putea realiza prin folosirea 

programatorului electronic, accesibil pe portalul Tribunalului pentru Minori și Familie 

Brașov (la adresa www.portaljust.ro/Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov) sau prin 

trimiterea unei cereri în acest sens pe adresa de e-mail sau pe numărul de fax al 

tribunalului specializat, cu cel puțin o zi înainte de data în care dorește să se prezinte la 

arhivă. Verificarea calității părții și/sau avocatului și confirmarea programării se va realiza de 

către grefierul arhivar-registrator. 

 Este posibilă fotografierea unor înscrisurile din dosarele tribunalului specializat 
după verificarea calității părții și aprobarea cererii de către grefierul arhivar programat să 

asigure programul de lucru cu publicul 

4. Accesul în incinta arhivei/registraturii tribunalului specializat este permis 

numai dacă persoana respectivă poartă mască sau alt dispozitiv de acoperire a gurii și a 

nasului. După depunerea actelor și/sau studiul dosarelor în arhivă/registratură, este interzisă 

staționarea pe hol. 

5. Solicitarea de eliberare a certificatelor de grefă, copii de pe înscrisuri aflate la 

dosar, legalizări, restituirea unor înscrisuri originale etc. se va realiza, în principal, prin 

trimiterea unei cereri în format electronic, pe adresa de e-mail a tribunalului specializat, 

prin fax sau prin poștă, cu indicarea unor date de contact care să permită verificarea identității 

solicitantului. Înscrisurile eliberate vor fi transmise, în principal, tot prin mijloace de 

comunicare electronice. 

 

http://www.portaljust.ro/Tribunalul
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C. În ceea ce privește accesul în sediul Tribunalului pentru Minori și Familie 

Brașov se va realiza conform celor stabilite prin Decizia nr. 88/03.09.2020 emisă 

de Președintele Tribunalului Brașov, completate cu următoarele dispoziții: 

 

1. În incinta sediului Tribunalului pentru Minori și Familie Brașov purtarea 

măștii sau a unui alt dispozitiv de acoperire a nasului și a gurii este obligatorie, atât 

pentru personalul tribunalului specializat, cât și pentru orice altă persoană care intră în sediul 

instanței, indiferent de calitatea pe care o are (avocat, justițiabil etc.). 

2. Accesul în spațiul destinat funcționării Tribunalului pentru Minori și Familie 

Brașov, se va realiza astfel: 

a. Prin intrarea principală a clădirii – situată pe bd. 15 Noiembrie 45 – pentru 

personalul instanței, reprezentanții Ministerului Public, avocați și consilieri juridici – la acest 

punct de control, la intrare, toate persoanele se vor supune verificării termice. 

b. Prin intrarea principală din curtea interioară – acces prin centrul clădirii – 

pentru personalul instanței care parchează în curtea interioară, justițiabilii, avocații și 

consilierii juridici care solicită accesul la arhiva/registratura tribunalului specializat – escorta 

cu persoane private de libertate – toate persoanele se vor supune verificării termice de la 

punctul de control de la parter, cu excepția persoanelor private de libertate care vor fi 

verificate de personalul de pază și supraveghere. 

c. Intrarea laterală din curtea interioară (partea dreaptă – intrarea la 

Judecătoria Brașov) – pentru justițiabili, avocați, consilieri juridici, martori etc. care trebuie 

să se prezinte la sala de ședințe M a tribunalului specializat – toate persoanele vor fi supuse 

verificării termice. 

Se recomandă personalului tribunalului specializat să interacționeze cât mai puțin cu 

ceilalți angajați, iar dacă interacționează – dată fiind natura activității desfășurate – să evite să 

se atingă fizic, să păstreze o distanță considerabilă, să pătrundă strict în încăperile în care este 

necesar să-și desfășoare activitatea, evitând să rămână în acea încăpere mai mult decât este 

necesar.  De asemenea, în timpul pauzelor de țigară în perimetrul imobilului, se va respecta 

distanța de 1,5 m - 2 m între persoane. Se recomandă grefierilor care au biroul la demisol să 

evite pe cât posibil să circule pe holurile/în spațiile în care au acces și justițiabilii pe perioada 

programului cu publicul, respectiv 8.30 – 12.00.  

 

Art. 3 - Dispozițiile prezentei decizii completează Decizia nr. 14/14.05.2020 a 

Președintelui tribunalului specializat, și se completează cu dispozițiile privind triajul 

epidemiologic stabilite prin Decizia nr. 88/03.09.2020 a Președintelui Tribunalului 

Brașov. 

De asemenea, își mențin aplicabilitatea, în măsura în care prin prezenta nu sunt 

dispoziții contrare, Decizia președintelui Tribunalului Brașov nr. 70/12.05.2020 privind 

regulile de acces și circulație în Tribunalul Brașov, Tribunalul pentru Minori și Familie 

Brașov și Judecătoria Brașov, respectiv Decizia președintelui Tribunalului Brașov nr. 

71/14.05.2020, astfel cum a fost completată prin Decizia președintelui Tribunalului Brașov 

nr. 78/16.06.2020 privind accesul persoanelor cu dizabilități. 

 

 Art. 4 – Prezenta decizie se comunică prin grija prim-grefierului, întregului personalul 

al tribunalului specializat, pe portalul www.portaljust.ro/Tribunalul pentru Minori și Familie 

Brașov, Baroului de Avocați Brașov, Baroului de Avocați Covasna, Penitenciarului Codlea, 

Penitenciarului Miercurea Ciuc, Inspectoratului de Poliție al Județului Brașov, Inspectoratului 

de Poliție al Județului Covasna, Inspectoratului Județean de Jandarmi Brașov și Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.  

 

 

Președintele Tribunalului pentru Minori și Familie Brașov 

Judecător  Gabriela-Nicoleta Chihaia 

http://www.portaljust.ro/tribunalul%20pentru%20Minori

