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AUTORITATEA JUDECĂTOREASCĂ 

TRIBUNALUL  PENTRU MINORI ŞI FAMILIE BRAŞOV 

 

  CABINETUL PREŞEDINTELUI 

 

 

DECIZIA NR. 19 

din 15 octombrie 2020 

 

 

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

privind organizarea judiciară, ale art. 9 raportat la art. 7 alin. 1 lit. a) şi s), art. 92 alin.2) din 

Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea C.S.M. 

nr. 1375/2015, 

Având în vedere: 

- Hotărârea nr. 24 din 7 octombrie 2020 a Comitetului judeţean pentru situaţii de 

urgenţă din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov -  privind instituirea unor 

măsuri suplimentare pentru reducerea riscului de contaminare cu noul coronavirus (COVID 

19) la nivelul judeţului Braşov, 

- Planul specific de continuitate la nivelul Tribunalului pentru Minori și Familie 

Brașov, în situaţia indisponibilizării personalului într-un procent de 10%, 30% sau 50% din 

cauza infectării cu Coronavirus (COVID – 19), dispus de preşedintele Tribunalului 

specializat prin Decizia nr. 5 din data de 09 martie 2020, 

Pentru asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă la nivelul personalului Tribunalului 

pentru Minori şi Familie Braşov şi pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii curente a 

instanţei, 

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI PENTRU MINORI ŞI FAMILIE BRAŞOV 

în exercitarea atribuțiilor manageriale proprii, emite următoarea: 

 

 

DECIZIE: 

 

 Art. 1 – Începând cu data de 15 octombrie 2020 şi până la noi dispoziţii, la Tribunalul 

pentru Minori şi Familie Braşov nu se desfăşoară program de lucru cu publicul la 

compartimentul arhivă şi registratură, în zilele de luni, miercuri şi vineri ale fiecărei 

săptămâni. 

 

Art. 2 – Începând cu data de 15 octombrie 2020, programul de lucru cu publicul la 

compartimentul arhivă şi registratură se desfăşoară în zilele de: 

 

MARTI și JOI  - în intervalul orar 0830 – 1200 

Program justiţiabili        - 0830 – 1000 

Program avocaţi, experţi, consilieri juridici   - 1000 – 1200    
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Art. 3 - Recomandăm, în continuare, avocaților, consilierilor juridici și justițiabililor 

efectuarea de programări on line, pe portalul instanței, sau telefonic, pentru vizitele la 

arhiva/registratura Tribunalului pentru Minori și Familie Brașov, precum și comunicarea 

actelor prin mijloacele informatice (fax, e-mail). 

 

Art. 4 - Prezenta decizie se comunică prin grija prim-grefierului, efectivului de 

jandarmi care asigură protecţia şi paza instanţei, Baroului Braşov şi Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov şi se postează pe portalul Tribunalului pentru 

Minori şi Familie Braşov.  

 

 

Preşedintele Tribunalului pentru Minori şi Familie Braşov 

Judecător Gabriela-Nicoleta Chihaia 
 


