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CABINET PREȘEDINTE 

DECIZIA 

NR.4/15.05.2020 

Având în vedere reluarea activității specifice instanțelor judecătorești începând cu data de 
15.05.2020, 

Ținând seama de recomandările cuprinse în Hotărârea Secției pentru Judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii nr. 724/12.05.2020 și regulile cuprinse în Decizia nr. 60/12.05.2020 
a Președintelui Curții de Apel Cluj, 

În exercitarea atribuțiilor stabilite prin dispozițiile art.46 alin. 1 din Legea nr.304/2004 și cele 
ale art. 13 alin. 2 raportat la 7 alin. 7 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor 
judecătorești, aprobat prin Hot. CSM nr. 1375/17.12.2015, 

DECIDE 

Art. 1 REGULI DE ACCES 
 

(1) Se interzice accesul în sediul Judecătoriei Dej oricărei persoane care nu face parte din 
personalul angąjat al Judecătoriei Dej, Tribunalului Cluj sau Curții de Apel Cluj și 
celorlalte instituții care își au sediul în Palatul de Justiție sau nu are calitatea de parte, 
de reprezentant legal ori convențional al părții sau participant în orice altă calitate la 
procesele aflate pe rol în ziua și pentru ora la care se solicită accesul. 

(2) Accesul persoanelor citate în cauzele pe rol este permis în sediul instanței numai în 
ziua și pentru ora menționate în citație, cu 15 minute înainte de ora stabilită pentru 
proces, și se va face prin prezentarea citației și a unui act de identitate. Listele de ședință 
se vor pune la dispoziția detașamentului care asigură pază la intrarea în instituție. 

(3) Accesul avocaților, al consilierilor juridici, al experților și altor participanți la proces 
se permite, de regulă, pentru ziua procesului aflat pe rol, în baza legitimației. 

(4) Accesul la Serviciul de probațiune, la Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dej 
și la Parchetul de pe lângă Judecătoria Dej va fi reglementat de către conducătorii 
acestor servicii, respectându-se regulile de acces în spațiile comune (deinfectarea 



mânilor, păstrarea distanței sociale, a scărilor pentru urcare, coborâre, purtarea măștii 
în spațiile comune, luarea temperaturii). 

(5) Avocații vor putea folosi spațiul pus la dispoziție in incinta Judecătoriei Dej, 
păstrând regulile de prevenire a răspândirii bolilor impuse la nivelul 
Judecătoriei Dej și distanța socială de 1,5 metri. 

Art.2. CONDIȚII DE ACCES 

(1) Persoanele din cadrul detașamentului care asigură paza la intrarea în Judecătoria Dej vor 
asigura verificarea temperaturii corporale a tuturor celor care solicită accesul în sediul 
instanței, prin mijloacele tehnice aflate la dispoziție, fiind interzis accesul în cazul 
persoanelor a căror temperatură corporală depășește 37,5 C. 

(2) La intrarea în sediul instanței și în sălile de judecată, este obligatorie dezinfectarea 
mâinilor și utilizarea echipamentului de protecție, constând în mască de protecție. 
În situații excepționale, justițiabililor li se asigură o mască de protecție, la intrarea în 
sediul instanței, atunci când aceștia, din motive obiective, nu dispun de un echipament de 
protecție adecvat. 

(3) Toate persoanele care intră în sediul Judecătoriei Dej sunt obligate să respecte sensul de 
folosire a scărilor de urcare, coborâre, precum și distanța socială de 1,5 m și să evite orice 
contacte directe care nu respectă distanța socială recomandată. 

Art.3  COMPARTIMENTUL  REGISTRATURĂ/ARHIVĂ,  BIROUL  DE 
INFORMAȚII $1 RELAȚII CU PUBLICUL 

(1) Toți participanții la procedurile judiciare sunt îndemnați să înainteze actele de procedură 
prin poștă sau prin mijloacele electronice de comunicare, fax: 0264-215376, e-mail: jud-
dej@just.ro 

(2) La compartimentele Arhivă și Registratură, programul de lucru cu publicul 
se va desfășura, până la vacanța judecătorească, în fiecare zi lucrătoare, în 
intervalul cuprins între orele și 12.00. 

(3) Numai în situațiile în care justițiabilii sau ceilalți participanți la proces nu au posibilitatea 
transmiterii cererilor, căilor de atac și altor înscrisuri la instanțe prin fax ori prin email 
și nici aceea a consultării dosarelor și a informațiilor necesare în format electronic și 
se prezintă pentru depunerea de înscrisuri ori pentru studiul cauzelor aflate pe rol, se va 
permite accesul către arhivă și registratură, cu păstrarea distanței sociale minime, de 1,5 
m, pentru cel mult trei persoane simultan, având prioritate avocații, consilierii juridici, 
consilierii de probațiune și experții. Timpul de staționare în aceste spații nu va depăși 3 
minute pentru depuneri de documente, respectiv 1 5 minute pentru studiul dosarelor, 
decât în situații cu totul excepționale. Pentru depunerea de documente sc permite 
accesul câte unei singure persoane în spațiul destinat funcționării Registraturii, iar 
pentru studierea dosarelor se permite accesul a câte două persoane simultan. 

(4) Cererile privind solicitarea de informații de interes public, conform Legii nr. 544/2001, 
vor fi transmise prin e-mail, fax ori telefbnic și numai în situații excepționale, temeinic 
justificate, prin prezentarea la Biroul de informații și relații publice, cu păstrarea 
distanței sociale minime de 1.5 m. Timpul de staționare în aceste spații nu va depăși 5 



minute pentru depuneri de solicitări ori pentru furnizarea pe loc a informațiilor solicitate. 
Dacă răspunsul nu poate fi transmis în aceste interval de timp, va fi avută în vedere 
formularea ulterioară a răspunsului, în scris, cu respectarea termenelor legale. 

(5) Activitatea Biroului de informare și relații publice se desfășoară în fiecare zi lucrătoare, 
în intervalul cuprins între orele 8.00 și 13.00. 

(6) Accesul în incinta instanței pentru aspecte legate de compartimentul persoane 
juridice, asociații și fundații, respectiv asociații de proprietari se va face exclusiv în 
baza unei programări telefonice, la numarul de telefon 0264212110, interior 100, grefier 
șef. 

Art. 4 ȘEDINȚELE DE JUDECATĂ 

(1) Accesul în sala de judecată se va face cu 15 minute înainte de ora fixată pentru 
dezbaterea cauzei. 

(2) In timpul desfășurării ședinței de judecată, președintele completului va asigura măsurile 
de distanțare socială în rândul publicului, solicitând o distanță de cel puțin 1,5 m între 
participanți. 

(3) Persoanele care așteaptă intrarea în sala de judecată, vor respecta, de asemenea, distanța 
de minimum 1,5 m între participanți, cu sprijinul efectivelor de jandarmi. 

(4) Pentru fiecare cauză se va fixa ora de urmând ca atât prima strigare, cât și a doua strigare 
să se realizeze în intervalul orar fixat. 

(5) Cererile de preschimbare a termenului sau de strigare a cauzei la o altă oră vor fi 
formulate cu cel puțin 24 de ore înainte de ședința de judecată, cu înștiințarea prealabilă 
a părții adverse sau a reprezentantului acesteia. 

(6) Accesul publicului la ședințele de judecată poate fi limitat de președintele completului 
ținându-se seama de păstrarea distanței de minim 1,5 metri între participanți. 

Art. 5 (1) Prezenta decizie se completează cu Decizia Președintelui Curții de Apel 
Cluj nr. 60 din 12 mai 2020. 

Art. 6 Prezenta decizia se comunică judecătorilor și întregului personal al Judecătoriei Dej, 
corpului de jandarmi care asigură protecția și paza sediului Judecătoriei Dej, urmând a se afișa 
pe portalul instanței și la intrarea în sediul instanței. 

Președinte 


