
 

JUDECATORIA BUZAU – JUDETUL BUZAU  
 

 

C O M U N I C A T  
 

ÎN ATENŢIA PARTICIPANŢILOR LA PROCEDURILE JUDICIARE 

 

Preşedintele Judecătoriei Buzău, prin Decizia nr.11 din data de 14.05.2020, 
în scopul diminuării riscului existent în continuare, de răspândire a virusului 
gripal CGVID-19, a asigurării sănătăţii şi securităţii personalului instanţei, dar 
şi a participanţilor la procese, apreciind că este necesară o reluare graduală a 
activităţii instanţei, dar şi măsuri de protecţie adecvate în acelaşi timp , a stabilit 

următoarele măsuri :  

Începând cu data de 15 mai 2020, Judecătoria Buzău va relua  activitatea 

de judecată, revenindu-se la programul obişnuit de lucru al instanţei, cu 

derogările prevăzute de decizia indicată mai sus şi cu  menţinerea   regulilor şi 

măsurilor pentru prevenirea infectării cu coronavirus a justiţiabililor şi 

personalului instanţei. 

         Începând cu data de 18.05.2020, accesul şi staţionarea justiţiabililor şi/sau 

reprezentanţilor acestora şi a celorlalţi participanţi la proces,  în incinta 

instanţei, în sălile de judecată, sau în compartimentele care desfăşoară program 

cu publicul, cât şi în spaţiile de acces la acestea se realizează cu sprijinul 

jandarmilor care asigură paza instituţiei cu cel mult 10 minute înainte de ora 

stabilită pentru şedinţă, exclusiv prin intrarea principală  şi este permis doar 

pentru timpul strict necesar desfăşurării activităţii specifice şi numai cu 

respectarea următoarelor reguli, respectiv: 
a) Poartă echipamentul de protecţie stabilit pentru această perioadă, 

respectiv masca de protecţie şi mănuşi;  

b)  Se legitimează şi prezintă dovada citării  pentru termenul de judecată 

respectiv ; 

c) Se supun controlului preventiv cu termoscanerul, în măsura în care va 

fi asigurat dispozitivul respectiv de către Tribunalul Buzău; 



d) Utilizează  dezinfectantele, special amplasate în acest sens la intrarea 

în instituţie/săli de judecată/compartimente care desfăşoară activitate cu 

publicul, în măsura în care vor fi asigurate de către Tribunalul Buzău; 

e) Respectă distanţa obligatorie de 1,5 m între persoane, conform 

marcajelor special amplasate în acest sens. 

Se interzice interzice accesul justiţiabililor şi/sau reprezentanţilor şi a 

celorlalţi participanţi la proces persoanelor  care în ultimele 21 zile au 

călătorit în zonele de risc menţionate de Departamentul de Situaţii de Urgenţă, 

au intrat în contact cu persoane confirmate sau suspecte de infectare cu virusul 

COVID - 19, s-a luat faţă de acestea măsura izolării la domiciliu sau de 

carantinare. 

Persoanele care se află într-una din situaţiile menţionate la alineatul 

anterior şi care sunt citate în dosarele aflate pe rolul instanţei, au obligaţia de a 

înştiinţa completul de judecată despre această situaţie, în scris sau prin poştă 

electronică. 
Accesul justiţiabililor şi/sau reprezentanţilor acestora şi a celorlalţi 

participanţi la proces în incinta instanţei, pentru participarea la şedinţele de 
judecată, se va realiza cu sprijinul jandarmilor care asigură paza instanţei şi este 
permis numai cu 10 minute înainte de ora la care este menţionată cauza pe lista 
de şedinţă şi în ordinea fixată de către complet şi vă atenţionăm că în caz de 
neprezentare la ora indicată, judecarea cauzei nu va mai fi reluată.   

Se interzice staţionarea în interiorul sediului instanţei a publicului, 
avocaţilor, reprezentanţilor ori experţilor, cu excepţia persoanelor care sunt 
implicate în dosare de pe rolul instanţei sau care au activităţi administrative la 
compartimentele instanţelor ori baroului. In acest caz, prezenţa în sediu este 
permisă strict pe perioada desfăşurării respectivei activităţi. 

Pentru a evita aglomerarea sălilor de judecată se va restricționa accesul 
în sălile de judecată pentru însoţitori/rude ale părţilor, în sensul că se va permite 
accesul numai participanţilor la proces (părţi, martori, avocaţi, procuratori, 
curatori, experţi, interpreţi, traducători, etc). 

Accesul justiţiabililor şi/sau reprezentanţilor acestora şi a celorlalţi 
participanţi la proces în incinta compartimentelor care desfăşoară activitate cu 
publicul cât şi în spaţiile de acces la acestea (holuri de acces) se va realiza cu 
sprijinul jandarmilor care asigură paza instanţei şi este permis numai pentru un 
număr de maximum 3 persoane, concomitent, cu păstrarea distanţei sociale 
anterior menţionată.  



Se interzice staţionarea în incinta compartimentelor respective, în afara 
timpului necesar desfăşurării studiului de dosare, respectiv soluţionării cererii 
formulate.     

Atunci când refuză primirea unei persoane ce prezintă simptome de 
infectare cu SARS-Cov-2, persoana responsabilă din cadrul detaşamentului de 
paza înştiinţează, de îndată, preşedintele/vicepreşedintele instanţei şi dacă este 
cazul, preşedintele completului de judecată, pentru a fi dispuse măsurile 
administrative sau judiciare necesare. 

Începând cu data de 18 mai 2020, programul de lucru cu publicul în cadrul 
compartimentului arhivă se va desfăşura zilnic, după cum urmează: 

- În intervalul orar 09:00-11:00, părţile şi reprezentanţii lor legali vor 

putea consulta dosarele/obţine relaţii/formula orice alte solicitări ce se 

înscriu în sfera activităţii de lucru cu publicul (cu excepţia avocaţilor, 

consilierilor juridici, experţilor)/ terţe persoane; 

- În intervalul orar 11:00-12:00, avocaţii şi consilierii juridici vor putea 

consulta dosarele/obţine relaţii/formula orice alte solicitări ce se înscriu 

în sfera activităţii de lucru cu publicul; 

- În intervalul orar 12:00-13:00, experţii vor putea consulta 

dosarele/obţine relaţii/formula orice alte solicitări ce se înscriu în sfera 

activităţii de lucru cu publicul. 

Începând cu data de 18 mai 2020, programul de lucru cu publicul în cadrul  

Compartimentului Registratură se va desfăşura zilnic, în intervalul orar 08:30-

12:30, diferenţiat, după cum urmează: 

- În intervalul orar 08:30-11:30  se va desfăşura programul de lucru cu 

justiţiabilii; 

- În intervalul orar 11:30-12:00 se va desfăşura programul de lucru cu 

avocaţii şi consilierii juridici; 

- În intervalul orar 12:00-13:00 se va desfăşura programul de lucru cu 

experţii. 

În încăperile destinate arhivei şi  registraturii va avea acces,  câte o singură 

persoană, iar în sediul instanţei, vor avea acces cel mult  3 persoane pentru 



fiecare dintre cele două compartimente şi care vor aştepta în zona acestora cu 

respectarea marcajului de distanţare socială.  

Biroul de relaţii şi informaţii publice va avea program cu publicul în zilele 

de luni şi   joi, în intervalul  9,00- 12,00 şi în ziua de marţi  în intervalul   14,00 

- 16,00.             

Pentru a evita supraaglomerarea la compartimentele Arhiva şi 

Registratură, cererile adresate instanţei pentru legalizarea hotărârilor 

judecătoreşti, eliberarea certificatelor, a copiilor de pe înscrisuri şi pentru 

restituirea înscrisurilor originale se vor depune, în principal, prin mijloace de 

comunicare   electronică (prin fax, email) sau prin intermediul serviciilor 

poştale, în condiţii care să asigure verificarea identităţii solicitantului.  

          Pentru a veni în sprijinul justiţiabililor care nu au acces la mijloacele de 

comunicare electronică, şi a evita supraaglomerarea la compartimentele Arhiva, 

Registratură şi Biroul de Relaţii şi Informaţii Publice şi se prezintă la instanţă 

pentru depunerea înscrisurilor, acestea,  se vor depune în cutia poştală, special 

destinată, amplasată la intrarea în instituţie, sub paza personalului din cadrul 

Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Buzău.  

           La cutia poştală nu vor fi depuse cereri de chemare în judecată, 

întâmpinări, cereri reconvenţionale.  

           Personalul din cadrul compartimentelor arhivă şi registratură,  va prelua 

corespondenţa/ înscrisurile depuse în cutia poştală amplasată la intrarea în 

instituţie, la sfârşitul programului de lucru cu publicul, pentru a se asigura un 

circuit eficient al înscrisurilor depuse. 

           Răspunsul la aceste solicitări va fi comunicat părţilor prin poştă, la 

adresa indicată de acestea. 

            Răspunsurile la cererile formulate de avocaţi în numele părţilor, vor fi 

ridicate, de la compartimentul arhivă, de reprezentantul  Baroului Buzău sau 

personal de către avocat în ziua de miercuri în intervalul orar 11:00 – 12:00. 

            Pentru consultarea dosarelor  se va  utiliza aplicaţia electronică a 

dosarului (dosarele înregistrate după 01.09.2019), pe bază de parolă şi 



utilizator;  pentru dosarele cu termen de judecată consultarea se va face în 

timpul şedinţei de judecată, doar în intervalele orare alocate cauzelor 

respective.  

VĂ RECOMANDĂM: 

-  să evitaţi prezenţa la sediul instanţei, dacă aceasta nu este absolut necesară, să vă 

documentaţi cu privire la judecarea cauzei prin utilizarea aplicaţiei Info Dosar sau portalul 

instanţelor de judecată; 

-  să transmiteţi documentele pentru cauză, în format electronic, prin mijloacele de 

comunicare electronică permise de lege (e-mail, prin accesarea jud-buzau-arh@just.ro, 

jud.buzau@just.ro, fax 0238717962/ 0238439303) sau prin poştă, ANTERIOR TERMENULUI 

DE JUDECATĂ.” 

          În sălile de şedinţă publicul nu va   ocupa primul rând de bănci şi, pe cât 

posibil, se va păstra câte un rând liber între două rânduri ocupate, astfel încât să 

fie respectată distanţa minimă obligatorie de protecţie de 1,5 metri între 

persoane. 

         Toţi participanţii la activitatea de judecată vor purta măşti de protecţie 

(opţional mănuşi şi viziere). 

         Preşedintele completului de judecată poate dispune înlăturarea din sala de 

judecată şi, respectiv, din incinta instanţei, a persoanelor care nu respectă, în 

mod nejustificat obligaţia de a purta echipamentul de protecţie individuală. 

    

 

Preşedinte Judecătoriei Buzău 

Judecător Leontin Drăgulescu 
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