
 
ANUNȚ 

din 22 mai 2020 
Începând cu data de 25 mai 2020, arhiva şi registratura Judecătoriei Câmpulung vor funcţiona 

prin programare online, sens în care va fi disponibilă pagina de internet http://213.177.22.10:8888, sau 
la telefon 0771041489  pentru cei care nu au acces la programare online. 

 Pe interfaţa externă a aplicaţiei vor exista trei secţiuni, disponibile:  
- 1. registratură: (pentru depuneri cereri de chemare în judecată, înscrisuri la dosarele aflate pe rol, 

cereri de legalizare a hotărârilor judecătorești, cereri de eliberare a certificatelor de grefă);  
- 2. arhivă informaţii dosar (la acest ghișeu se pot solicita informații din sistemul ECRIS pentru 

dosarele din Secția civilă, Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale, Secţia penală, 
fără consultarea fizică a dosarului);  

- 3. arhivă consultare dosar (folosind acest ghișeu vă puteți programa pentru consultarea unui 
dosar din Secția Civilă, Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale, Secţia penală. 
Durata maximă de consultare a dosarului este de 15 minute).  
Compartimentele instanței lucrează cu publicul în baza unei programări online sau telefonice, 

prezentarea la compartimente fără programare fiind permisă doar cu titlu excepțional.  
Programul de lucru cu publicul va fi: 

- la REGISTRATURĂ 08,30 - 12,30 : între orele 08,30 -11,30 pentru programările online, iar în 
intervalul 11,30 - 12,30 pentru persoanele fără programare online;  
- la ARHIVĂ 09,00 – 12,00 pentru programările online, iar în intervalul 12,00 - 13,00 pentru persoanele 
fără programare online.  

În situaţia în care nu există programări online sau acestea sunt limitate, în intervalul respectiv 
orar (08,30 - 11,30 registratură, respectiv 09,00 – 12,00 arhivă) vor avea acces şi persoanele 
fără programare (cu caracter excepţional). 

Totodată în contextul epidemiologic actual, adresăm rugămintea participanţilor la actul de 
justiţie:  
- de a transmite în continuare, documente/cereri pe e-mail: jud-campulung@just.ro  sau fax: 
0248512224 şi de a consulta dosarele cu ajutorul aplicaţiei Info Dosar – 
http://www.curteadeapelpitesti.ro/Dosare_ecris.aspx,  utilizând parola de acces (primită la înregistrarea 
dosarului);  
- de a urmări listele de şedinţă afișate pe portalul Judecătorie Câmpulung (organizarea şedinţelor de 
judecată pe ore) – http://portal.just.ro/205/SitePages/acasa_default.aspx?id_inst=205, pentru a afla orele 
fixate de completuri pentru strigarea dosarelor. 

 Intrarea participanților la procedurile judiciare va fi făcută pe ușa din față lateral dreapta a 
instanței, cu 10 minute anterior orei la care este stabilită judecarea cauzei, după completarea în prealabil 
a chestionarului privind starea de sănătate. 

 Accesul în incinta instanţei de judecată este permis cu purtarea obligatorie a măştii de protecţie, 
cu termometrizare la intrarea în clădire (fiind interzis accesul persoanelor cu temperatură corporală ce 
depăşeşte 37,3 C) şi cu respectarea distanţei de siguranţă. 

 După soluționarea cauzelor în care sunt implicați, justițiabilii vor părăsi de îndată sediul 
instanței, pe ușa din stânga părții frontale a instanței, special semnalizată. 
 Intrarea participanților la procedurile judiciare va fi făcută pe ușa din față lateral dreapta a 
instanței, după măsurarea temperaturii corporale și completarea chestionarului privind starea de 
sănătate, operațiuni ce vor fi efectuate de către persoanele ce asigură paza instanţei. 

 Se interzice accesul în instanţă a oricărei persoane în privinţa căreia se stabileşte că prezintă stare 
febrilă, tuse persistentă, stare generală alterată și simptome comune infecțiilor respiratorii, a persoanelor 
cu privire la care autoritățile române competente au dispus măsuri de carantină sau de autoizolare, până 
la expirarea acestora. Persoanele aflate în această situație, care sunt citate la instanţă, au obligația de a 
înștiința completul de judecată despre această împrejurare, în scris sau prin poștă electronică. În cazul 
interzicerii accesului în sediul instanţei în condițiile menţionate anterior, se asigură informarea de îndată 
a completului de judecată/compartimentului spre care a declarat că se îndreaptă persoana în cauză, 
pentru respectarea drepturilor procedurale ale acesteia. 

Listele de şedinţă cuprinzând orele alocate dosarelor vor fi afişate pe site-ul instanţei, cu cel puţin 
5 zile înaintea şedinţei de judecată, cu excepţia cauzelor urgente în care termenul poate fi mai scurt, 
precum şi la uşa instanţei. 



În sălile de şedinţă şi în celelalte spaţii publice este obligatorie păstrarea unei distanţe minime de 
2 m între persoanele care au acces, fiind interzisă staţionarea pe holurile instanţelor. 


