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CABINETUL PREȘEDINTELUI  
 

 

DECIZIA nr. 24 

Pentru stabilirea regulilor aplicabile în vederea reluării graduale a 

activității 

 

Președintele Judecătoriei Ploiești, 

În virtutea dispozițiilor art. 13 alin. 1 raportat la art. 7 alin. 1 lit. a) din Regulamentul de 

Ordine Interioară al instanțelor de judecată aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 1375/17.12.2015, 

Pentru buna organizare a activității Judecătoriei Ploiești începând cu data de 15 mai 2020 

(data încetării stării de urgență dispusă pe teritoriul României prin Decretul Prezidențial 

nr.195/2020  și prelungită prin Decretul Prezidențial  nr.240/2020), pentru a se evita aglomerarea 

de persoane în incinta instanței, precum și în scopul prevenirii infectării și răspândirii cu virsul 

COVID-19 și asigurării  desfășurării activității în condiții de bio-securitate, 

Pentru punerea în aplicare a Deciziei nr. 734 a Secției pentru judecători a Consiliului 

Superior al Magistraturii și a Deciziei nr. 27 a Președintelui Curții de Apel Ploiești, 

 

D E C I D E: 
 

ART. I – Măsuri suplimentare privind activitatea de judecată. 

1. La stabilirea loturilor de dosare, completele de judecată vor avea în vedere intervale 

recomandate de 45 minute pentru fiecare calup de dosare și 15 minute între calupuri pentru 

aerisirea și dezinfectarea sălilor. 

2. Grefierii de ședință vor introduce pentru fiecare dosar orele stabilite de complet în 

ECRIS, la rubrica „Termene”  - „ora”, efectuând, acolo unde este cazul, modificările necesare în 

acest sens, chiar dacă timpul până la ședința de judecată este prea scurt pentru emiterea unor noi 

citații. 

3. Numărul de 5 dosare non-penale și respectiv 3 dosare penale pe fiecare calup orar 

este unul orientativ, urmând a fi stabilit în concret de fiecare complet de judecată în parte, ținând 

cont de specificul fiecărei cauze, scopul fiind evitarea aglomerării de persoane în sala de judecată 

ori în instanță și păstrarea unui echilibru între necesitatea desfășurării activității în condiții de bio-

securitate și cea a soluționării cauzelor cu celeritate.  

4. În anexă la citațiile emise, se va transmite tuturor participanților la proces o notă 

conținând următoarele mențiuni : 

 „În scopul prevenirii infectării cu Coronavirus(COVID-19) sau alte infecții 

respiratorii, pe perioada epidemiei cu acest virus, vă adresăm rugămintea de a evita 

prezența la sediul instanței, dacă aceasta nu este absolut necesară, prin utilizarea aplicației 

TDS, transmiterea documentelor, exclusiv, în format electronic, solicitarea judecării în lipsă 

sau amânarea judecării, pe considerente  de boală, dacă este cazul.”  

Pentru dosarul electronic, accesați pagina http://portal.just.ro/281.“ 

http://portal.just.ro/
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Accesul în sala de ședință nu se va putea face mai devreme de 10 minute de ora 

stabilită.   

Pentru a respecta orele fixate în citație, se recomandă părților să se prezinte la sediul 

tribunalului cu aproximativ 20 minute înainte de ora stabilită în citație pentru a completa 

formularul obligatoriu de acces în instanță. 

La sediul instanței este obligatorie purtarea de măști și opțional mănuși/viziere de 

către toți participanții la proces. 

5. În cazul dosarelor care au termene de judecată deja fixate și pentru care nu mai 

există timpul necesar emiterii unor noi citații se va realiza înștiințarea în timp optim prin alte 

mijloace a justițiabililor și avocaților acestora, în măsura în care există datele necesare contactării 

acestora, telefonic, prin fax ori e-mail. 

6. Se recomandă ca accesul în sălile de judecată să se permită cu asigurarea regulilor 

de distanțare socială, respectiv asigurarea unei distanțe de cel puțin 1,5 metri între persoane, în 

limita locurilor disponibile în băncile aranjate în săli cu respectarea acestei distanțe. 

7. Toți participanții la activitatea de judecată vor purta măști de protecție, celelalte 

echipamente de protecție fiind opționale. 

8. Lista dosarelor cu intervalele orare alocate va fi publicată pe portalul instanței cu 

cel puțin două zile înaintea termenului stabilit pentru ședința de judecată, pentru a se asigura o 

informare corectă și în timp util a publicului și justițiabililor, cu excepția cauzelor pentru care s-a 

fixat un termen de judecată mai scurt de 2 zile, în conformitate cu dispozițiile legale. 

9. De asemenea, un exemplar al listei de ședință va fi transmis penitenciarelor în care 

sunt deținute persoanele implicate în cauzele respective, spre informare. 

 

ART. II – Măsuri de conduită a personalului privind prezența în instanță. 

1. Informările prevăzute la art. IV pct. 1 din Decizia nr. 27 a Președintelui Curții de 

Apel pentru cei ce revin din concediu se efectuează către conducerea secției (grefieri șefi de secții, 

președinți de secții) sau, după caz, către grefierul șef al instanței. 

 

ART. III – Măsuri privind accesul și conduita în sediul instanței. 

1. Se limitează accesul publicului în instanță, urmând a fi permis doar persoanelor 

angrenate în soluționarea cauzelor și a celor care au programate activități administrative la 

compartimentele instanței. 

2. Accesul în instanță al persoanelor indicate la punctul 1 va fi permis cu cel mult 10 

minute înaintea orei stabilite pentru judecarea cauzei respectiv înainte de ora la care este 

programat la unul dintre compartimentele instanței și doar pentru perioada desfășurării 

activității respective. 

3. Accesul justițiabililor în incinta instanței se va face pe la intrarea laterală din 

strada Gheorghe Lazăr. 

4. Accesul personalului, precum și al procurorilor, avocaților, consilierilor 

juridici, experților, interpreților în incinta instanței se va face pe la intrarea principală, din 

strada Ștefan Cel Mare. 



 

JUDECĂTORIA PLOIEŞTI 

România, Ploieşti, str. Gheorghe Lazăr nr. 6, judeţul Prahova 

Telefon: 0244/544230, Fax:0244/541272, E-mail: jud.ploiesti@just.ro 

Operator de date cu caracter personal 8651 

 

 

  Pagina 3/5 

 

 

5. Prin grija grefierului șef se va comunica personalului de pază în preziua fiecărei 

zile de ședințe lista alfabetică a tuturor părților și participanților în dosarele aflate pe rolul 

instanței, utilizând raportul special generat din ECRIS, un exemplar fiind afișat și pe ușa de acces 

în instanță. 

6. Prin grija grefierului șef al arhivei se va comunica personalului de pază lista zilnică 

a persoanelor și orelor programate la activitatea de lucru cu publicul pentru compartimentele 

Arhivă și Registratură. 

7. Accesul în instanță al persoanelor indicate la punctul 1 va fi permis doar după 

completarea chestionarului prevăzut în Anexa nr. 1. 

8. Chestionarul va fi publicat pe portalul instanței și va fi transmis electronic 

Baroului Prahova în vederea completării sale anterior sosirii în instanță, pentru fluidizarea 

accesului în clădire. 

9. În situația în care din conținutul chestionarului completat rezultă o stare de risc din 

punct de vedere al infecției cu COVI-19 ori dacă se observă în mod evident o stare generală 

alterată și simptome comune infecțiilor respiratorii – stare febrilă evidentă, tuse persistentă etc., 

organele de jandarmi nu permit accesul persoanei în sediul instanței și informează de îndată 

președintele completului de judecată, pentru respectarea drepturilor procedurale ale persoanei. 

10. Atunci când refuză primirea unei persoane ce prezintă simptome de infectare cu 

SARS-Cov-2, persoana responsabilă din cadrul detașamentului de pază înștiințează, de îndată, 

vicepreședintele și dacă este cazul, președintele completului de judecată, pentru a fi dispuse 

măsurile administrative sau judiciare necesare. 

11. Se interzice staționarea în interiorul sediului instanței a publicului, avocaților, 

reprezentanților ori experților, cu excepția persoanelor implicate în dosare de pe rolul instanței sau 

care au activități administrative la compartimentele instanțelor pe durata necesară desfășurării 

activității administrative ori a judecării dosarelor. 

12. Președintele completului de judecată poate dispune înlăturarea din sala de 

judecată a persoanelor care nu respectă, în mod nejustificat, obligația de a purta echipamentul de 

protecție individuală. 

13. Președintele ori vicepreședintele Judecătoriei Ploiești pot dispune înlăturarea din 

incinta instanței a persoanelor care nu respectă, în mod nejustificat, obligația de a purta 

echipamentul de protecție individuală ori a celor care nu respectă dispozițiile prevăzute la punctul 

9. al prezentului articol. 

14. Accesul avocaților din cauzele care se găsesc pe listele de ședință din ziua 

respectivă este permis inclusiv în camerele avocaților existente în sediul instanței, cu condiția 

respectării regulilor de acces stabilite prin art. VI pct. 1 din Decizia nr. 27/2020 a Președintelui 

Curții de Apel Ploiești (completarea chestionarului, purtarea măștii de protecție, utilizarea 

dezinfectantelor amplasate la intrarea în instituție, păstrarea distanței obligatorii de 1,5 metri între 

persoane). 

 

ART. IV – Măsuri privind desfășurarea activității directe de lucru cu publicul în 

cadrul compartimentelor instanței. 

1. Programul de Lucru cu publicul se va desfășura astfel: 
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a. Arhivă curentă: zilnic între orele 09.00 – 12.00 

i. Executori: luni și joi între orele 12.00 – 13.00 

ii. Experți: marți între orele 12.00 – 13.00 

b. Arhivă veche: Luni, Miercuri și Vineri între orele 09.00 – 12.00 

c. Registratură: zilnic între orele 09.00 – 12.00 

d. Depuneri cereri de chemare în judecată: zilnic între orele .9.00 – 12.00 

e. Biroul de Informare și Relații Publice: zilnic între orele 09.00 – 12.00 

f. Biroul Persoane Juridice: Luni, Miercuri și Joi între orele 11.30 – 12.30. 

g. Ridicare recipise CEC și eliberare acte judiciare: Marți și Joi între orele 10.00 

– 12.00 

2. Pentru a veni în sprijinul justițiabililor care nu au acces la mijloacele de comunicare 

electronică, și a evita o supraaglomerare la compartimentele Arhiva, Registratură și Biroul de 

Relații și Informații Publice,  se păstrează cutia poștală special destinată pentru depunerea 

corespondenței/înscrisurilor de către justițiabili, poziționată la intrarea în instituție, sub paza 

personalului din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Prahova. Personalul din 

compartimentul Registratură va prelua înscrisurile depuse în cutia poștală la un interval de 60 de 

minute, între orele 8.00 și 15.00. 

3. Pentru următoarele compartimente accesul se va face EXCLUSIV în baza unei 

programări telefonice efectuate cu cel puțin 2 zile înainte. Programările se vor efectua, în 

interiorul programului de lucru cu publicul, la telefoanele destinate pentru programare, după cum 

urmează: 

a. Arhiva Curentă: calupuri de câte 4 persoane la fiecare 30 de minute (dintre 

care 2 justițiabili și 2 avocați). 

i. Executori: calupuri de câte 4 persoane la fiecare 30 de minute 

ii. Experți: calupuri de câte 4 persoane la fiecare 30 de minute 

b. Arhiva Veche: calupuri de câte 4 persoane la fiecare 30 de minute 

c. Registratură: calupuri de câte 6 persoane la fiecare 30 de minute (dintre care 

3 avocați și 3 justițiabili) 

d. Depuneri cereri de chemare în judecată: calupuri de câte 4 persoane la 

fiecare 30 de minute. 

4. Cazurile excepționale vor fi aduse la cunoștința conducerii instanței (președinți de 

secții ori vicepreședinte, după caz), care va dispune în consecință. 

5. Accesul la compartimentele Persoane Juridice și Biroul de Informare și Relații 

Publice se poate face, în interiorul programului de lucru arătat, fără o programare prealabilă, cu 

informarea personalului din cadrul compartimentului, prin intermediul personalului de pază. 

6. Cererile adresate instanței pentru eliberarea certificatelor, a copiilor de pe 

înscrisuri și pentru restituirea înscrisurilor originale se vor depune, în principal, prin mijloace 

de comunicare electronică sau prin poștă, în condiții care să asigure verificarea identității 

solicitantului 

Se recomandă ca la formularea respectivelor cereri să se solicite comunicarea acestora 

prin poștă ori în format electronic.  



 

JUDECĂTORIA PLOIEŞTI 

România, Ploieşti, str. Gheorghe Lazăr nr. 6, judeţul Prahova 

Telefon: 0244/544230, Fax:0244/541272, E-mail: jud.ploiesti@just.ro 

Operator de date cu caracter personal 8651 

 

 

  Pagina 5/5 

 

 

În cazuri excepționale, în care nu pot fi aplicate dispozițiile anterioare, pentru ridicarea 

certificatelor de grefă și a hotărârilor legalizate solicitate în prealabil, justițiabilii se vor adresa 

personalului de pază de la intrarea în instituție. 

 

 

 

 

ART. V – Măsuri de igienizare, dezinfecție și distanțare socială 

1. Pentru aplicarea dispozițiilor art. V din Decizia nr. 27/2020 a Președintelui Curții 

de Apel Ploiești, desemnează pe grefierul șef pentru coordonarea și monitorizarea acțiunilor de 

dezinfecție și igienizare. 

 

Art. VI Orice dispoziții contrare emise anterior își încetează aplicabilitatea la data intrării 

în vigoare a prezentei decizii. 

 

Art. VII 

Prezenta decizie se comunică electronic Tribunalului Prahova, Curții de Apel Ploiești, 

Inspectoratului Județean de Jandarmi Prahova, Baroului de avocați Prahova. 

Decizia se postează pe site-ul intranet al instanței, la rubrica „Acte președinte - Decizii” și 

se va disemina pe portalul instanței, prin intermediul adreselor de e-mail de serviciu ale 

personalului, prin afișare la avizier și prin intermediul Biroului de Informare și Relații cu Publicul. 

Prezenta decizie intră în vigoare în data de 15.05.2020 și se va aplica pe durata stării de 

alertă.  

Emisă astăzi, 14.05.2020. 

 

Președinte, 

Judecător ENE ALIN VASILE 

  


