
Reguli de conduită şi programul cu publicul 
 

Începând cu data de 15 mai 2020, a fost reluată activitatea de judecată 

şi cu publicul, sens în care RECOMANDĂM: 

-  a evita prezenţa în sediul Judecătoriei Piteşti dacă aceasta nu este 

absolut necesară, inclusiv prin solicitarea judecării cauzei în lipsă; 

-  a depune cererile şi înscrisurile prin mijloace electronice; 

- a insera în cuprinsul cererilor formulate date de contact în vederea 

comunicării relaţiilor sau actelor de procedură prin mijloace de 

comunicare la distanţă; 

-  a se prezenta la instanţă, conform listelor de şedinţă afișate sau 

programărilor efectuate. 

La compartimentul ARHIVĂ accesul este permis doar în baza 

programării telefonice la nr. 0248-224.018,  pentru maxim 3 persoane simultan 

şi o perioadă de maxim 20 de minute, programul de lucru fiind următorul: 

 08,00-11,00 – pentru accesul publicului; 

11,00-13,00 – pentru avocaţi, experţi, consilieri etc. 

Consultarea dosarelor se poate face accesând aplicaţia dosarului 

electronic http://www.curteadeapelpiteşti.ro/Dosare ecris.aspx pusă la dispoziţia 

justiţiabililor de către Curtea de Apel Piteşti, în baza parolei comunicate odată 

cu emiterea citaţiei (pentru dosarele înregistrate începând cu iunie 2018). La 

cerere, se poate recomunica parola părţilor la adresele indicate în cererile 

iniţiale. 

REGISTRATURĂ - Cererile de chemare în judecată, căile de atac, 

orice alte înscrisuri adresate instanţelor se vor transmite, de regulă, prin mijloace 

de comunicare la distanţă, urmând a fi inserate şi datele de contact.  

În mod excepţional, acestea se pot depune la compartimentul 

registratură în intervalul orar 12,00-13,00, accesul persoanelor în acest sens 

urmând a se face etapizat, pentru fiecare persoană în parte. 

ELIBERARE certificate şi legalizări 

Cererile prin care se solicită obţinerea unor înscrisuri (certificat de 

grefă, legalizare hotărâre etc.) vor conţine adresa, numărul de telefon, mail sau 

alte date de contact, pentru ca înscrisurile să fie comunicate în principal prin 

intermediul serviciilor poştale. 



Dacă există urgenţă, cererile soluţionate şi înscrisurile solicitate, vor fi 

puse la dispoziţie în baza unei programări prealabile efectuate de grefierul 

coordonator al Compartimentului Arhivă/Registratură şi aduse la cunoştinţa 

persoanelor interesate prin mijloacele de comunicare indicate, eliberarea 

acestora urmând a se realiza în intervalul orar 13,00-14,00 în fiecare marţi şi joi. 

Vă reamintim că pentru obţinerea unui certificat de grefă este necesară 

dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 1 leu, iar pentru 

legalizarea unei hotărâri judecătoreşti este necesară depunerea acesteia în 

original, precum şi dovada achitării unei taxe judiciare de timbru de 5 lei. 

 

Pentru compartimentul EXECUTĂRI PENALE  programul este  

zilnic 11,00-12,00 accesul persoanelor în acest sens urmând a se face etapizat, 

pentru fiecare persoană în parte, iar pentru ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII 

programul cu publicul fiind 13,00-14,00 în fiecare miercuri, accesul persoanelor 

în acest sens urmând a se face etapizat, pentru fiecare persoană în parte. 

 

Cu privire la eliberarea cauţiunilor sau a altor titluri de valori, avem 

rugămintea ca prin cererea formulată să menţionaţi datele dvs. de contact, 

înscrisurile urmând a fi eliberate în 2-3 zile lucrătoare în baza unei programări 

efectuate de către grefierul delegat. Înscrisurile necesare sunt următoarele: 

Pentru persoane juridice: 

   - cerere formulată de către mandatarul sau persoana împuternicită de 

către persoana juridică prin care se solicită restituirea cauţiunii, care să 

conţină ştampila persoanei juridice; 

   - dovada calităţii de mandatar sau persoană împuternicită (estras 

ORC); 

   - încheiere rămasă definitivă prin care instanţa a dispus restituirea 

cauţiunii. 

 

Pentru persoane fizice: 

    - cerere prin care se solicită restituirea cauţiunii, formulată de către 

persoana îndreptăţită să o primească (menţionată în dispozitivul încheierii 

de restituire); 

    -  copie de pe cartea de identitate; 

    -  încheiere rămasă definitivă prin care instanţa a dispus restituirea 

cauţiunii. 

 Petentul se prezintă personal în vederea eliberării cauţiunii şi este necesar 

să deţină asupra sa cartea de identitate. Pentru persoanele care solicită restituirea 



cauţiunii prin avocat, este necesar ca, pe lângă împuternicirea avocaţială de 

restituire a cauţiunii, să depună şi procură notarială. 
 


