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R O M Â N I A                

 
JUDECĂTORIA BEIUŞ                          

Sediul :   415200 Beiuş, str.Horea nr.11, Bihor 
            Telefon 0259321433;  Fax  0259321474;   e-mail    jud-beius-reg@just.ro 

Operator de date cu caracter personal 17009 

 
 

DECIZIA NR. 4 /2020 
din 12 martie 2020 

 
În temeiul  art. 7 aliniat 7 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, 

aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

Văzând prevederile art. 12 şi art. 13 din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, 
cu modificările şi completările ulterioare şi HG nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de 
securitate şi sănătate pentru locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, 

Văzând  adresa nr. 1732/39/A/28.02.2020 a adresa nr. 928/38/A/2020 din data de 28 februarie 
2020 emisă de Curtea de Apel Oradea şi adresa nr. 19962 din 28 februarie 2020 a Ministerului 
Justiției, împreună cu materialele anexate, referitoare la instituirea măsurilor de prevenire a 
infectării cu Coronavirus (COVID – 19), 

Văzând art. 46 şi art. 50 din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014 privind normele de 
igienă pentru unităţile de folosinţă publică, cu modificările şi completările ulterioare, 

Văzând Decizia nr. 2/04.03.2020 şi Decizia nr. 3/09.03.2020 ale Preşedintelui Judecătoriei 
Beiuş, 

Văzând Hotărârea nr. 191 din 10 martie 2020 a Consiliului Superior al Magistraturii - Secţia 
pentru Judecători, 

Având în vedere Planul Judecătoriei Beiuş privind măsurile întreprinse în vederea prevenirii 
și limitării efectelor epidemiei determinate de infectarea cu COVID – 19, întocmit în data de 4 
martie 2020 şi Planul specific de continuitate la nivelul Judecătoriei Beiuş, în situația 
indisponibilizării personalului într-un procent de 10%, 30% sau 50% - având în vedere evoluția 
amenințării create de infecția cu Coronavirus (COVID 19), întocmit în data de 9 martie 2020, 

În vederea asigurării sănătăţii şi securtăţii în muncă a pesonalului şi pentru desfăşurarea în 
bune condiţii a activităţii curente a Judecătoriei Beiuş; 
          Preşedintele Judecătoriei Beiuş,  
                        

D I S P U N E    
 
Art.1 Accesul la compartimentele destinate publicului 
 

(1) În perioada 12 martie 2020 – 30 aprilie 2020 se sistează activitatea cu publicul 
/avocaţii/experţi judiciari la :   
-Compartimentul Arhivă-Registratură,   
-Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul,   
-Compartimentul Asociaţii şi Fundaţii din cadrul Judecătoriei Beiuş, urmând ca  toate  
înscrisurile  să fie comunicate instanţei prin mijloace de comunicare la distanţă, respectiv 
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prin: poştă, e-mail la adresa  jud-beius-reg@just.ro, la numărul de fax: 0259321474, în 
condiţiile legii. 

 
Art.2 Măsuri privind modul de lucru cu instituţiile colaboratoare  
 
(1) Se va solicita Conducerii Baroului Bihor, Camerei Judeţene a Executorilor Judecătoreşti Bihor,   
Camerei Notarilor Publici Bihor, Ordinului Consilierilor Juridici Bihor,  să recomande corpului 
profesional propriu ca în această perioadă să îşi restrângă cât mai mult posibil prezenţa în cadrul 
Judecătoriei Beiuş, doar la situaţiile în care legea prevede expres prezenţa lor obligatorie.  

Art.3 Măsuri privind căla ̆toriile efectuate în zonele de risc  
 
(1) Judecătorii s ̧i toate celelalte categorii de personal din cadrul Judecătoriei Beiuş, la întoarcerea 
din concediul de odihna ̆, au obligat ̧ia de a notifica telefonic atât conducătorul instant ̧ei, precum s ̧i 
medicul de medicina muncii cu privire la zona geografică în care au căla ̆torit, la starea medicala ̆ 
generala ̆, precum s ̧i daca ̆, după cunoştint ̧a lor, au intrat în contact cu persoane diagnosticate sau cu 
suspiciune de infect ̧ie respiratorie cauzata ̆ de COVID-19. Întoarcerea la serviciu se face numai cu 
avizul verbal pozitiv al medicului de medicina muncii, Dr. Adolf Nicoară (Medlife, telefon 0745 
395882) sau al medicului de familie.  

(2) Persoanele care au ca ̆la ̆torit în zonele de risc preva ̆zute în lista întocmita ̆ în acest sens care au 
intrat în contact cu persoane diagnosticate sau cu suspiciune de infecţie respiratorie cauzată de 
COVID-19 şi care prezintă una sau mai multe dintre urma ̆toarele simptome - febra ̆, tuse sau 
dificulta ̆ţi de respirat ̧ie – nu pot reveni la locul de munca ̆, pâna ̆ la vindecare s ̧i sunt obligate să 
respecte ma ̆surile de protecţie, carantina ̆ sau autoizolare dispuse de organele medicale competente. 
Revenirea la serviciu se face numai cu avizul verbal pozitiv al medicului de medicina muncii sau 
medicul de familie.  

(3) Prevederile alin. (2) se aplica ̆ şi persoanelor care îndeplinesc cerint ̧ele ara ̆tate în cuprinsul 
acestuia, însa ̆ nu prezintă simptome de infect ̧ie respiratorie.  

(4) Prevederile prezentului articol se aplică şi ca ̆la ̆toriilor efectuate în zilele nelucrătoare - sărba ̆tori 
legale, weekend, zile de recuperare, concedii de orice altă natură etc., precum s ̧i în cazul detaşa ̆rii, 
delega ̆rii sau participa ̆rii la orice act ̧iuni de formare ori asemenea în interesul serviciului.  

(5) După îns ̧tiint ̧area telefonica ̆ a medicului de medicina muncii sau a medicului de familie şi cel 
mai târziu la întoarcerea la serviciu, persoanele prevăzute alin.1 - 4 completează o declarat ̧ie scrisa ̆, 
pe proprie răspundere, privind aspectele arătate, care se arhiveaza ̆ la nivelul cabinetului 
Preşedintelui Judecătoriei Beiuş. 
  
Art.4 Măsuri privind prevenirea altor infecţii respiratorii acute  
 
(1) Persoanele care au fost diagnosticate cu gripă sau alte infect ̧ii respiratorii transmisibile, precum 
şi cele care prezintă o stare generala ̆ alterată şi una sau mai multe dintre urma ̆toarele simptome: 
febra ̆, tuse, dificulta ̆t ̧i de respirat ̧ie, dureri musculare, durere în gât, ori alte manifestări clinice 
comune ale infect ̧iilor respiratorii sunt obligate să nu se prezinte la serviciu, de îndată ce constată 
declans ̧area acestei simptomatologii şi sa ̆ îns ̧tiint ̧eze de îndată telefonic medicul de medicina 
muncii, sau medicul de familie, cu privire la această situat ̧ie. Revenirea la serviciu se face numai cu 
avizul prealabil al medicului de medicina muncii sau al medicului de familie.  

(2) Persoanele preva ̆zute la alin. (1) cu privire la care cabinetul medical, notificat în condit ̧iile alin. 
(1), ment ̧ine indicat ̧ia de a nu se prezenta la locul de munca ̆ ori ca ̆rora le-a fost eliberat certificat de 
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concediu medical au obligat ̧ia de a informa de îndată superiorul ierarhic, pentru luarea ma ̆surilor de 
asigurare a continuita ̆t ̧ii activita ̆ţii la nivelul structurii din care fac parte.  

(3) Persoanele preva ̆zute la alin. (1) sunt obligate să prezinte la întoarcerea la serviciu certificatul de 
concediu medical corespunza ̆tor, pentru justificarea absenţei de la locul de munca ̆.  
 
Art.5 Alte ma ̆suri privind reducerea riscului de ra ̆spândire a infect ̧iilor respiratorii  
  

(1) În perioada 16.03.2020-30.04.2020 , cu posibilitatea reevaluării ulterioare, completurile de  

judecata ̆ vor judeca doar cauzele urgente astfel cum au fost stabilite prin Hotărârea Colegiului de 
Conducere nr.5/12.03.2020.  Începând de luni, 16.03.2020 câte un exemplar al listelor de şedinţa 
cuprinzând dosarele urgente care se judecă în perioada 16 martie 2020 – 30 aprilie 2020 va fi predat 
efectivelor de jandarmi care asigură accesul publicului în sediul instanţei, justiţiabililor care se 
prezintă pentru şedinţa de judecată permiţându-li-se accesul doar dacă au calitatea de părţi sau 
participanţi în cauzele urgente care se găsesc pe lista afişată la intrarea în sediu şi pe portalul 
instanţei :www.just.ro, Judecătoria Beiuş. Toate celelalte cauze se vor amâna, în lipsa părţilor sau a 
reprezentanţilor, pentru un alt termen de judecată ce se va identifica de pe portalul instanţei. 

Accesul justiţiabililor, avocaţilor şi a altor persoane în incinta Judecătoriei Beiuş va fi limitat .  

Se va permite accesul doar persoanelor care au calitatea de  avocaţi,  părţi sau participanţi în 
cauzele urgente ce se dezbat în acea zi.. 

 Părţile , reprezentanţii lor şi participanţii din cauzele urgente vor avea acces în sala de judecată ,pe 
rând, în ordinea strigării cauzelor, la orele stabilite. 

(2) Completurile de judecata ̆ specializate în domeniul dreptului penal vor examina posibilitatea 
utiliza ̆rii, în condit ̧ii procedurale a mijloacelor tehnice necesare asigurării audierii persoanelor 
private de libertate prin videoconferint ̧ă, în funcţie de gradul de jurisdict ̧ie, obiectul cauzelor, 
calitatea persoanelor private de libertate, în procesul penal.  

(3) Accesul persoanelor private de libertate la termenele de judecată stabilite se va asigura pe un 
itinerariu în care contactul cu personalul instant ̧ei este limitat.  

(4) Vor fi fa ̆cute publice recomanda ̆ri pentru transmiterea actelor de procedură preponderent în 
forma ̆ electronica ̆, evitarea prezent ̧ei neesent ̧iale în sediul Judecătoriei Beiuş, examinarea 
posibilita ̆t ̧ii de a solicita amânarea judeca ̆rii cauzei sau solut ̧ionarea acesteia s ̧i în lipsa ̆, analizarea 
posibilita ̆t ̧ii de a fi reprezentat în fat ̧a instant ̧ei prin intermediul avocatului ales, acolo unde prezent ̧a 
personala ̆ a părt ̧ii în fat ̧a judeca ̆torului nu este obligatorie.  
 
Art.6 Accesul publicului în sediul Judecătoriei Beiuş  
 
(1) Se interzice accesul în sediul Judecătoriei Beiuş a persoanelor cu privire la care autorităt ̧ile 
române competente au dispus ma ̆suri de carantină sau de autoizolare, pâna ̆ la expirarea acestora. 
Persoanele aflate în această situat ̧ie, care sunt citate la Judecătoria Beiuş, au obligat ̧ia de a îns ̧tiint ̧a 
completul de judecată despre această situat ̧ie, în scris sau prin poştă electronica ̆.  

(2) Se interzice accesul în sediul Judecătoriei Beiuş a persoanelor care au căla ̆torit, în ultimele 14 
zile, într- una dintre zonele de risc preva ̆zute în lista întocmita ̆  , care au intrat în contact în ultimele 
14 zile cu o persoană diagnosticată/monitorizată pentru posibila ̆ infect ̧ie cauzată de COVID-19 s ̧i 
care prezintă una sau mai multe dintre urma ̆toarele simptome: febra ̆, tuse, dificulta ̆t ̧i de respiraţie. 
Aceste persoane vor fi îndrumate să se adreseze de îndată autorităt ̧ilor medicale competente – 
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direct ̧ia de săna ̆tate publica ̆ de la domiciliu/locuint ̧a efectiva ̆ – pentru asigurarea de asistenţa ̆ 
medicala ̆ şi luarea ma ̆surilor de carantina ̆ sau autoizolare preva ̆zute de lege.  

 (3) Persoanelor care nu se afla ̆ în situaţiile preva ̆zute la alin.(1) şi (2), dar care manifestă în mod 
evident o stare generala ̆ alterată sau simptome comune de gripa ̆ sau alt tip de infect ̧ie respiratorie, li 
se permite accesul  în sediul Judecătoriei Beiuş, în condiţiile de la art 5 alin.1, fiind îndrumate să se 
supuna ̆ voluntar urma ̆toarelor reguli de comportament:  

-evitarea contactului direct cu alte persoane, acoperirea nasului şi a gurii în situat ̧ia  
strănutului  sau a tusei;  
-rămânerea în afara sa ̆lii de s ̧edint ̧ă pâna ̆ la strigarea cauzei, evitarea contactului cu alte 
persoane în sala de s ̧edint ̧ă;  
-transmiterea actelor preponderent în forma ̆ electronica ̆, evitarea prezent ̧ei neesent ̧iale în 
sediul Judecătoriei Beiuş, examinarea posibilita ̆t ̧ii de a solicita amânarea judeca ̆rii cauzei 
sau solut ̧ionarea acesteia s ̧i în lipsa ̆.  

 (4) Persoanele fa ̆ră manifestări clinice de infect ̧ie respiratorie s ̧i care nu se afla ̆ în niciuna dintre 
situat ̧iile preva ̆zute la alineatele precedente sunt îndrumate ca pe toată durata prezent ̧ei în sediul 
Judecătoriei Beiuş sa ̆ respecte ma ̆surile de igiena ̆ şi de protecţie recomandate de autorităt ̧ile 
nat ̧ionale competente pentru prevenirea infect ̧iei cu COVID-19, virusul gripal sau alte infect ̧ii 
respiratorii transmisibile. 
 
 Art. 7 Norme de conduită 

(1) Aplicarea prevederilor prezentei decizii se va face cu rspectarea demnităţi umane a 
tuturor 

 persoanelor implicate şi în condiţii în care să asigure discreţia cu privire la starea de sănătate a 
acestora şi protecţia datelor cu caracter personal. 

(2) În situaţia unei agravări bruşte a stării de sănătate a persoanelor cu manifestări clinic ale 
 unei infecţii respiratorii, personalul instanţei are obligaţia de a acorda asistenţă imediată şi de a 
solicita asistenţă medical de urgenţă. 
 
  
Art.8 Alte ma ̆suri privind reducerea riscului de ra ̆spândire a infect ̧iilor respiratorii  
 
(1) Toate actele de procedură emise de Judecătoria Beiuş, respectiv comunicări, adrese, înştiinţări, 
citaţii, vor fi însoţite prin grija grefierului de şedinţă de o notă separată, scrisă cu caractere Times 
New Roman 14 bold, cu următorul conţinut: “În vederea reducerii riscului de infectare cu 
coronavirus – COVID-19 sau alte infecţii respiratorii, vă rugăm, să luaţi în considerare, în 
ma ̆sura posibilului urma ̆toarele: transmiterea corespondenţei adresate Judecătoriei Beiuş cu 
preca ̆dere în format electronic, prin e-mail; evitarea prezent ̧ei în sediul Judecătoriei Beiuş, 
atunci când ea nu este obligatorie, prin solicitarea judecării cauzei şi în lipsă sau a amânării 
acesteia din considerente de boală, dacă este cazul; posibilitatea de a fi reprezentaţi în 
instanţa ̆ prin intermediul unui avocat ales.”  

(2) Înscrisul cu conţinutul menţionat la art. 8 alin.1 va fi afişat prin grija grefierului şef al 
Judecătoriei Beiuş, în loc vizibil, la toate intrările în sediul Judecătoriei Beiuş, la registratura şi 
arhiva instanţei s ̧i la sălile de şedinţă a Judecătoriei Beiuş. Totodată, ele vor fi fa ̆cute cunoscute 
publicului prin afis ̧are pe pagina de internet a Judecătoriei Beiuş.  
 
Art. 9  Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul al Judecătoriei Beiuş va întocmi un comunicat de 
presă cu privire la măsurile dispuse prin prezenta decizie. 
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Art.10 Prezenta decizie se comunică personalului instanţei , Tribunalului Bihor, Curţii de Apel 
Oradea,  Baroului Bihor, Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuş, Camerei Judeţene a 
Executorilor Judecătoreşti Bihor, Camerei Notarilor Publici Bihor, Ordinului Consilierilor Juridici 
Bihor,  Inspectoratului Judeţean de Jandarmi, Penitenciarului Oradea, spre informare şi se publică 
pe portalul Judecătoriei Beiuş.  

 

Preşedintele Judecătoriei Beiuş 
Judecător MARTA CRISTINA DANA 


