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JUDECĂTORIA FETEŞTI, JUDEŢUL IALOMIŢA 

Feteşti, str. Călăraşi, nr. 422, judeţul Ialomiţa, Tel.: 0243 369683, 

Fax: 0243.368768, e-mail: jud-fetesti@just.ro 

 

 

COMUNICAT 

din data de 11.03.2020 

 

 Ca urmare a măsurilor dispuse la nivel național în vederea prevenirii răspândirii infecţiei cu 

Covid-19 s-a decis luarea următoarelor măsuri: 

Suspendarea începând cu data de 12.03.2020 şi până la data 31.03.2020 a activităţii cu 

publicul la nivelul Judecătoriei Feteşti astfel: 

 

- suspendarea activităţii cu publicul a compartimentului arhivă şi registratură. Depunerea 

cererilor şi a înscrisurilor în această perioadă se va efectua prin mijloacele electronice de 

comunicare (e-mail, fax) sau prin serviciile poştale; 

 

- suspendarea şedinţelor de judecată şi amânarea cauzelor, excepţie făcând următoarele 

cauze urgente sau care se judecă fără citarea părţilor: 

 

 cauze penale: 
 

- Cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi; 

- Cauze de competenţa judecătorului de cameră preliminară fără citarea părţilor; 

- Măsuri preventive, măsuri de siguranţă şi măsuri asigurătorii în faza de judecată; 

- Cauze în care termenul de prescripţie a răspunderii penale urmează a se împlini. 

 

 cauze civile: 
 

- Încuviinţare executare silită;  

- Suspendarea executare silită/suspendarea provizorie a executării silite; 

- Emitere ordin de protecţie; 

- Cauze în procedura ordonanţei preşedinţiale; 

- Cauze în procedura privind cererile de valoare redusă, fără citarea părţilor; 

- Evacuare, procedura specială (art. 1.034 C.P.C); 

- Autorizarea intrării în încăperi (art. 680 din C.P.C.); 

- Asigurare dovezi; 

- Sechestru asigurător şi sechestru judiciar; 

- Internare medicală nevoluntară 

- Delegare autoritate părintească; 

- Cauze în procedura necontencioasă judiciară, fără citarea părţilor; 

- Alte cauze care se judecă fără citarea părţilor. 
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MĂSURI CORELATIVE 
privind desfăşurarea şedinţelor de judecată exceptate de la suspendare, în perioada 

12.03.2020 - 31.03.2020 
 

 

Strigarea cauzelor se va face în etape, pe loturi de 2-3 cauze, astfel încât să se evite 

aglomerarea în sălile de judecată şi să se asigure, în acelaşi timp, publicitatea şedinţei de judecată. 
 

Jandarmii responsabili de sala de judecată se vor îngriji ca pe timpul şedinţei de judecată 

justiţiabilii şi avocaţii să păstreze între ei, pe cât posibil, o distanţă de cel puţin 1,5 m unii faţă de 

ceilalţi. 
 

În incinta judecătoriei se interzice accesul persoanelor cu privire la care autorităţile 

competente au dispus măsuri de carantină sau de autoizolare, până la expirarea acestor măsuri. 

Persoanele aflate în această situaţie au obligaţia de a înştiinţa instanţa în scris, prin poştă sau prin 

mijloace de comunicare electronică (fax, e-mail). 
 

La intrarea justiţiabililor în incinta judecătoriei, care se va face printr-un singur punct de 

acces, respectiv intrarea principală, este obligatorie completarea de către aceştia a unui chestionar 

care li se va pune la dispoziţie, prin care vor declara pe proprie răspundere dacă au călătorit în 

zonele de risc, dacă au intrat în contact cu persoane suspecte şi dacă prezintă simptomatologia 

specifică bolii - febră, dificultatea de a înghiţi, dificultatea de a respira, tuse intensă. 

În situaţia în care, în urma completării chestionarului, va rezulta că o persoană se află în 

situaţia de mai sus, prin grija personalului jandarmeriei va fi anunţată de îndată conducerea instanţei 

pentru luarea măsurilor legale şi pentru înştiinţarea completului de judecată. Asemenea chestionare 

vor fi completate şi de către avocaţi. Pentru evitarea aglomeraţiei chestionarul va fi disponibil în 

format electronic pe portalul instanţei, putând fi descărcat şi completat înainte de prezentarea la 

instanţă. 
 

Se recomandă evitarea prezenţei personale a părţilor în cazul în care aceasta nu este absolut 

necesară şi sunt reprezentate de avocat. Informaţiile referitoare la dosarele aflate pe rol pot fi 

solicitate telefonic, prin intermediul Biroului de Informare şi Relaţii Publice sau prin mijloace 

electronice (e-mail, fax). 
 

Se recomandă transmiterea documentelor şi cererilor prin poştă sau fax ori în format 

electronic, prin e-mail, părţile având posibilitatea solicitării judecării cauzelor în lipsă sau amânarea 

acestora pentru motive medicale dacă este cazul. 
 

Persoanele care se află în carantină/izolare la domiciliu vor înştiinţa în scris completul de 

judecată printr-o adresă înaintată la dosar prin mijloace electronice. 
 

Pe toată durata prezenţei la instanţă, întregul personal, precum şi publicul este rugat să 

respecte măsurile de igienă şi protecţie recomandate de Ministerul Sănătăţii, acestea fiind afişate la 

loc vizibil în sediul judecătoriei. 
 

 

PREŞEDINTE, 

Judecător Nica Adrian 


