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AUTORITATEA JUDECĂTOREASCĂ  

TRIBUNALUL  PENTRU MINORI ŞI FAMILIE BRAŞOV 

 

CABINETUL PREŞEDINTELUI 

 

 

EXTRAS DIN DECIZIA NR. 5 

din 09 martie 2020 

 

 

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

republicată, privind organizarea judiciară, ale art. 9, raportat la art. 7 lit. a) și lit. 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 adresa nr. 13/21196/2020 emisă de Ministerul Justiției, precum și 

evoluția amenințării create de infecția cu Coronavirus (COVID-19), în situația indisponibilizării 

personalului într-un procent de 10%, 30% sau 50%, 

 PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI PENTRU MINORI ŞI FAMILIE BRAŞOV 

 Emite următoarea: 

 

DECIZIE 

 Art. 1 –  Se întocmește și se pune în aplicare PLANUL SPECIFIC DE 

CONTINUITATE LA NIVELUL TRIBUNALULUI PENTRU MINORI ȘI FAMILIE 

BRAȘOV, după cum urmează: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. În vederea evitării condițiilor prielnice de răspândire și contaminare cu virusul COVID-

19, programul de lucru al Arhivei/Registraturii Tribunalului pentru Minori și 

Familie Brașov, începând din data de 09.03.2020 va fi de luni până miercuri, de la 

ora 830-1230 (joia și vinerea nu va exista program de lucru cu publicul, toate 

documentele putând fi transmise instanței fie prin fax, la numărul de fax 

0268/414.096 sau prin e-mail, la adresa tribunalmf-brasov@just.ro). 

Pe cât posibil, în incinta biroului de arhivă/registratură nu se va permite accesul a 

mai mult de 1 persoană odată. 

 

5. Cauzele în care au calitatea de părți (inculpați, contestatori, intimați, apelanți, pârâți 

etc.) persoane aflate în stare de deținere într-unul dintre penitenciarele din subordinea 

Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și a celor aflate în Centrul de Reținere 

și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Brașov, cu 

excepția propunerilor de arestare preventivă, precum și a celorlalte în care completul de 

judecată apreciază absolut necesară prezența în sala de ședință a persoanei, se vor 

soluționa prin videoconferință. 
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 Art. 3 – Prezenta decizie se comunică întreg personalului tribunalului specializat, prin 

grija prim-grefierului, prin e-mail și postarea în folderul Informații Utile T.M.F. din folderul 

Public. 

 De asemenea, decizia se aduce la cunoștința publicului (justițiabili, avocați, mass-media) 

prin publicare pe portalul instanței: www.portaljust.ro/Tribunalul pentru Minori și Familie 

Brașov, precum și Baroului Brașov. 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI PENTRU MINORI ŞI FAMILIE BRAŞOV 

Judecător  Gabriela-Nicoleta Chihaia 
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