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1 Operator de date cu caracter personal nr. 2891 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date  (Regulamentul general 
privind protecția datelor). 

Persoanele cărora li se adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, 

conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor şi cu 
respectarea art. 71-74 Cod civil. 

 

În temeiul dispoziţiilor: 

- art. 49 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată,  

- art. 19 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti 

(brevitatis causa, ROI) aprobat prin Hotărârea nr. 1375/17.12.2015 a Consiliului 

Superior al Magistraturii, 

COLEGIUL DE CONDUCERE 

AL 

JUDECĂTORIEI SECTORULUI 2 BUCUREŞTI 

a adoptat: 

HOTĂRÂREA 

nr. 11/12.05.2020 

-extras- 

Art. I - Colegiul de Conducere, în unanimitate, hotărăşte, având în vedere Hotărârea 

nr. 734 din data de 12.05.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii – Secția pentru 

judecători, ţinând cont de Hotărârea nr. 97 din data de 11.05.2020 a Colegiului de Conducere 

al Curţii de Apel Bucureşti, precum şi de Decizia nr. 70 din data de 12.05.2020 a 

Preşedintelui Tribunalului Bucureşti, reţinând necesitatea de reluare a activităţi în condiţii de 

siguranţă începând cu data de 15 mai 2020, odată cu încetarea stării de urgenţă declarată de 

Preşedintele României prin Decretul nr. 195/2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 212 din 

16.03.2020, privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, şi prelungirea acesteia 

cu 30 de zile, prin Decretul Preşedintelui României nr. 240/2020, publicat în Monitorul 

Oficial nr. 311 din data de 14.04.2020, luarea următoarele măsuri: 

Şedinţele de judecată la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti se reiau cu începere 

din data de 15.05.2020. 

Programul de lucru cu publicul la toate compartimentele instanţei se reia 

începând cu data de 18.05.2020. 

I. Măsuri privind accesul în instanţă şi în sălile de judecată, respectiv 

compartimente (Registratură/ Arhivă/ BIRP) 
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În vederea prevenirii contaminării cu virusul Covid-19, pentru buna desfăşurare a 

activităţii în condiții de siguranță și pentru protejarea sănătății tuturor persoanelor implicate 

în procesul de înfăptuire a justiției, se instituie următoarele reguli: 

(1) - La prezentarea la instanţă, se va efectua un triaj pe categorii, după cum 

urmează: 

a) avocaţi, consilieri juridici, practicieni în insolvenţă, experţi, interpreţi, 

cărora li se permite accesul în clădire pe bază de legitimaţie, cu purtarea obligatorie a măştii 

de protecţie, cu termometrizare şi după completarea chestionarului în care să se menţioneze 

dacă prezintă simptome specifice Covid-19, scopul deplasării la sediul instanţei: dosar, 

secţie, compartiment şi că înţeleg să părăsească sediul imediat după atingerea scopului 

deplasării. 

Este interzis accesul în instanţă persoanelor care prezintă simptome specifice Covid-

19. 

În vederea asigurării accesului în instanţă, persoanele anterior menţionate respectă 

distanţa socială de 1,5 metri conform marcajelor. 

b) justiţiabili (fără însoţitori, aparţinători; prezenţa însoţitorilor, 

aparţinătorilor este permisă numai în situaţii excepţionale şi limitată la o singură 

persoană) chemaţi la sediul instanţei pentru şedinţele de judecată, cărora li se permite 

accesul în sediul instanţei cu 20 de minute înainte de deschiderea şedinţelor de 

judecată pentru care au fost chemaţi potrivit intervalului orar, pe bază de legitimare, 

justificare prezenţă prin orice mijloc de dovadă, cu purtarea obligatorie a măştii de 

protecţie, cu termometrizare şi după completarea chestionarului în care să se 

menţioneze dacă prezintă simptome specifice Covid-19, scopul deplasării la sediul 

instanţei: dosar, secţie şi că înţeleg să părăsească sediul imediat după atingerea 

scopului deplasării. 

Este interzis accesul în instanţă persoanelor care prezintă simptome specifice Covid-

19. 

În vederea asigurării accesului în instanţă, persoanele anterior menţionate respectă 

distanţa socială de 1,5 metri, conform marcajelor. 

c) public (fără însoţitori, aparţinători; prezenţa însoţitorilor, aparţinătorilor este 

permisă numai în situaţii excepţionale şi limitată la o singură persoană) prezent pentru 
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compartimentele care desfăşoară activităţi de lucru cu publicul potrivit unei programări 

prealabile realizate prin e-mail sau telefonic, cu cel puţin două zile înainte, în măsura în care 

nu există posibilitatea transmiterii cererilor şi/sau obţinerii informaţiilor/consultării dosarelor, 

evidenţelor în format electronic. 

Accesul se face pe bază de legitimare, cu purtarea obligatorie a măştii de protecţie, cu 

termometrizare şi după completarea chestionarului în care să se menţioneze dacă prezintă 

simptome specifice de Covid-19, scopul deplasării la sediul instanţei: dosar, secţie şi că 

înţeleg să părăsească sediul imediat după atingerea scopului deplasării. 

Este interzis accesul în instanţă persoanelor care prezintă simptome specifice Covid -

19. 

În vederea asigurării accesului în instanţă, persoanele anterior menţionate păstrează 

distanţa socială de 1,5 metri, conform marcajelor. 

(2) În sediul instanţei (zona de acces, la intrare şi în sălile de şedinţă) se asigură 

dezinfectant pentru dezinfectarea mâinilor. 

(3) În sediul instanţei este obligatorie respectarea delimitării de 1,5 metri, marcată 

vizibil prin benzi autocolante şi a sensurilor de intrare şi de ieşire, conform indicaţiilor de 

semnalizare. 

NOTĂ: În situaţii excepţionale, în care o persoană nu deţine mască de protecţie sau se 

află în imposibilitate de a-şi procura de îndată şi există urgenţă în a fi prezentă în sediul 

instanţei, i se va pune la dispoziţie, din resursele instanţei, prin grija personalului de pază, 

consemnându-se datele de identificare şi sub semnătură de primire. Tabelul astfel întocmit va 

fi predat zilnic la Secretariatul Preşedintelui Tribunalului Bucureşti. 

(4) Atunci când este refuzată primirea unei persoane ce prezintă simptome de infectare 

cu SARS-CoV -2, comandantul detaşamentului de pază înştiinţează de îndată preşedintele 

instanţei, care va aduce la cunoştinţa preşedintelui completului de judecată situaţia ivită, 

pentru luarea măsurilor judiciare necesare. 

(5) Ieşirea din clădire pentru categoriile menţionate la lit, a) -c) se va realiza de îndată 

ce a fost finalizată activitatea pentru care a fost necesară prezenţa la sediul instanţei, pe căile 

de acces semnalizate în acest sens. Este interzisă rămânerea nejustificată în sediul instanţei, 

I.2 Sălile de şedinţă 
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(1) În sălile de şedinţă sunt obligatorii purtarea măştii de protecţie şi dezinfectarea 

mâinilor, prin utilizarea produselor dezinfectante puse la dispoziţie la intrarea în sală. 

(2) Este obligatorie respectarea distanţei sociale de 1,5 metri conform marcajelor 

existente pe pardoseala sălii de şedinţă. 

(3) Grefierul va fi prezent în sala de şedinţă cu 15 minute înainte de începerea şedinţei 

de judecată. 

(4) Accesul avocaţilor, consilierilor juridici, experţilor, interpreţilor, practicienilor în 

insolvenţă, justiţiabililor în sălile de şedinţă este permis cu 10 minute înainte de deschiderea 

şedinţelor de judecată. 

(5) Punerea la dispoziţie a dosarelor spre consultare procurorului, părţilor, 

reprezentanţilor sau avocaţilor acestora ori consilierilor juridici înainte de începerea şedinţei 

se realizează doar în mod excepţional şi doar în intervalele orare alocate cauzelor, potrivit 

listei de şedinţă, după o prealabilă verificare a identităţii şi calităţii. 

II. Măsuri privind relaţia cu publicul 

(1) În activitatea desfăşurată la compartimentele menţionate, toate persoanele vor purta 

obligatoriu mască de protecţie. 

(2) Consultarea dosarelor, obţinerea de relaţii, precum şi orice alte solicitări ce se 

înscriu în sfera activităţii cu publicul desfăşurate de compartimentele arhivă se vor face 

numai în baza unei programări telefonice anterioare, cu cei puţin două zile înainte. 

Programarea se va face la numerele care vor fi afişate pe portal dar şi în locuri vizibile, în 

incinta instanţei. Cetăţenii care vor întâmpina dificultăţi în accesarea numerelor de telefon 

afişate se vor adresa grefierului-şef al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, la nr. de telefon 

021.408.37.17 sau la adresa de e-mail: iuliana.dobre@just.ro.  

(3) Pentru fluidizarea activităţii la aceste compartimente, se recomandă folosirea, în 

general, a telefoanelor mobile, a tabletelor sau a altor mijloace proprii 

justiţiabililor/reprezentanţilor/ avocaţilor/experţilor pentru efectuarea de fotocopii, întrucât 

timpul alocat va fi limitat la maximum 15 min./persoana. Se recomandă fotocopierea 

înscrisurilor consultate la Serviciul Arhivă prin utilizarea mijloacelor proprii, după aprobarea 

cererii de grefierul-arhivar coordonator. 
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(4) Accesul pentru studiul dosarelor se face cu respectarea distanţei sociale de 1,5 

metri, numărul persoanelor urmând a fi stabilit în concret funcţie de spaţiul existent.  

(5) Se recomandă folosirea aplicaţiei Dosar electronic. 

(6) Se recomandă părţilor şi participanţilor la procese, dar şi altor cetăţeni care 

apelează la serviciul public al justiţiei, să transmită corespondenţa prin poştă sau curier (pe 

suport hârtie), prin celelalte mijloace de comunicare prevăzute de lege (fax, e-mail) şi să 

indice în cererile pe care le formulează o adresă de corespondenţă electronică sau un număr 

de fax, la care să primească acte de procedură sau alte comunicări. 

(7) Transmiterea cererilor de chemare în judecată, a căilor de atac, precum şi a oricăror 

alte cereri adresate instanţei care nu se depun direct în şedinţă, precum şi comunicarea 

acestora către părţi se recomandă a fi realizate prin mijloace electronice/poştă/curier. 

(8) Eliberarea copiilor legalizate şi/sau certificatelor de grefă se va realiza potrivit 

programărilor, în zilele şi în intervalul orar stabilit şi anunţat pe site-ul instanţei, cu precădere 

prin poştă sau mijloace electronice. 

(9) Se recomandă folosirea aplicaţiei e-legalizare. 

(10)  Recipisele de consemnare a cauţiunii vor fi eliberate pe baza cererii şi 

înscrisurilor transmise prin poştă/curier/electronic de către solicitant, cu programarea datei şi 

orei ridicării recipisei, despre care solicitantul va fi informat. 

(11)  Referitor la activitatea Biroului de Informare şi Relaţii cu Publicul, se 

recomandă contactarea telefonică la numerele afişate pe portal, dar şi în locuri vizibile, în 

incinta instanţei, sau via email şi doar în mod excepţional, la birou, camera 040. 

III. Măsuri privind activitatea de judecată 

 

(1)  Activitatea de judecată la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti se va relua începând 

cu data de 15 mai 2020, revenindu-se la programul obişnuit de lucru al instanţei, cu 

derogările prevăzute în prezenta hotărâre. 

(2) În temeiul art. 42 alin. 8 şi art. 43 alin. 3 din Decretul Preşedintelui Românie nr. 

195/2020, completele de judecată vor lua măsuri în perioada 15-25 mai 2020, în vederea 

stabilirii termenelor de judecată pentru cauzele care au fost suspendate de drept, în perioada 

stării de urgenţă. în acest sens, fiecare grefier de şedinţă va întocmi un inventar al cauzelor 
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suspendate de drept (pe complet) şi va proceda la prezentarea listei acestora completului 

respectiv. 

(3) Recomandă completelor de judecată ca la fixarea termenelor în cauzele mai sus 

menţionate, în funcţie de urgenţa şi vechimea acestora, să aibă în vedere şi numărul de dosare 

aflate deja pe rol în a doua jumătate a lunii mai, astfel încât, să se păstreze un număr de 

cauze/şedinţă care să nu creeze o supraaglomerare a sălii de şedinţă şi a sediului instanţei. 

(4) Recomandă completelor de judecată limitarea numărului de cauze/şedinţa de 

judecată, astfel încât, în funcţie de materie şi grade de jurisdicţie dar şi de specificul fiecărei 

secţii, numărul maxim al acestora să fie de 30-40 de dosare cu citarea părţilor, stabilirea 

dosarelor de pe lista fiind în responsabilitatea fiecărui complet. Prioritizarea cauzelor se va 

face cu observarea principiilor care guvernează procesul penal şi procesul civil, respectiv a 

principiului celerităţii tragerii la răspundere penală, a principiului soluţionării cauzelor într-

un termen rezonabil, a principiului soluţionării "de urgenţă şi cu precădere" a cauzelor al 

căror obiect sau a căror natură a fost evaluată, ca atare, de către legiuitor, respectiv de către 

judecătorul cauzei. Totodată, în cazul şedinţelor de judecată în care există un număr foarte 

mare  de cauze, recomandă preschimbarea termenelor de judecată pentru o dată ulterioară, cu 

respectarea pe cât posibil a numărului maxim mai sus stabilit. 

(5) În vederea evitării interacţiunii în sediul instanţei, preşedinţii completelor de 

judecată vor lua măsuri pentru limitarea numărului de persoane în sala de judecată şi vor 

stabili intervale orare pentru strigarea cauzelor, pe loturi de dosare, justiţiabilii urmând a fi 

citaţi cu menţionarea pe citaţie a orei care deschide intervalul. Aceste intervale vor fi stabilite 

chiar şi pentru acele dosare aflate pe rol, cu termene de judecată deja stabilite, pentru care nu 

mai există timpul necesar emiterii unor noi citaţii cu intervalul orar stabilit sau nu există 

posibilitatea încunoștințării în timp optim prin alte mijloace a justiţiabililor şi avocaţilor lor, 

lista întocmită de grefier cu menţiunea orei urmând a fi afişată pe portalul instanţei. În citaţie 

se va menţiona în mod expres că accesul părţii nu se va putea face în sala de şedinţă mai 

devreme cu 10 minute de ora stabilită. 

(6) Grefierii de şedinţă vor preda cel mai târziu cu două zile înaintea şedinţei de 

judecată, lista cauzelor cu orele menţionate, grefierului-şef, în vederea afişării pe portal, 

urmând ca după terminarea şedinţei aceste liste să fie eliminate, în vederea evitării 

supraaglomerării portalului cu un număr mare de liste.  

(7) Grefierul de şedinţă va fi prezent în sala de şedinţă cu 15 minute înainte de 

începerea şedinţei de judecată. Punerea la dispoziţie a dosarelor spre consultare procurorului, 
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părţilor, reprezentanţilor sau avocaţilor acestora se va face doar în intervalul orar alocat 

cauzelor respective, cu aprobarea preşedintelui de complet. 

(8) După data de 15 mai 2020, în materie non-penală, se va relua procedura prealabilă, 

în cauzele în care această procedură fusese suspendată pe perioada stării de urgenţă. 

(9) În vederea evitării supraaglomerării şedinţelor de judecată, termenul de 60 de zile 

prevăzut de art. 200 C.pr.civ. se va prelungi la 160 de zile, atât pentru dosarele a căror 

procedură a fost suspendată, cât şi pentru dosarele nou intrate. 

(10) Se recomandă ca în dosarele penale cu arestaţi preventiv în cauză sau în alte 

cauze, să fie utilizată în continuare desfăşurarea şedinţelor de judecată prin videoconferinţă, 

în măsura în care completul de judecată apreciază că este posibil, cu acordul părţilor şi cu 

respectarea drepturilor acestora dar şi a principiilor care guvernează procesul penal şi civil.  

(11) În perioada 15 mai - 31 mai 2020, pentru a acorda grefierilor arhivari 

posibilitatea de a gestiona corespunzător dosarele care vor fi înaintate în căi de atac dar şi a 

celor care vor fi restituite, programul de lucru cu publicul va fi între orele 08.30-12.00, 

program care se va aduce la cunoştinţa publicului prin afişare pe portal, dar şi prin emiterea 

unui comunicat. Începând cu data de 02 iunie  2020, programul de lucru cu publicul va reveni 

la cel obişnuit, cuprins între orele 08:30-13:00. 

(12) Dosarele sunt ordonate în cuprinsul listei de şedinţă pe ore sau intervale orare. 

Gruparea pe intervale orare se aplică şi dosarelor în privinţa cărora a fost fixat termen de 

judecată începând cu data de 15.05.2020, în acest caz intervalul orar urmând a fi adus la 

cunoştinţa participanţilor faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Pentru 

cauzele în care termenul de judecată se fixează începând cu data de 15.05.2020, intervalele 

orare aferente vor fi menţionate în citaţiile care se vor emite ulterior acestei date. 

(13) Preşedintele completului de judecată, în exercitarea poliţiei şedinţei, interzice 

accesul în sală, sau după caz, dispune îndepărtarea din sală a persoanelor care nu respectă 

obligaţia de a purta mască de protecţie şi obligaţia de a păstra distanţa socială, 

(14) Şedinţa de judecată poate fi suspendată pentru motive justificate. Este 

recomandată suspendarea şedinţei de judecată pentru aerisirea/dezinfectarea sălii de şedinţă 

între intervalele orare stabilite de preşedintele completului de judecată pentru cauzele aflate 

pe lista de şedinţă. Durata suspendării va fi anunţată şi afişată pe uşa sălii de şedinţă, prin 

grija grefierului şi va fi disponibilă şi prin intermediul aplicaţiei Şedinţe online. 
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8 Operator de date cu caracter personal nr. 2891 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date  (Regulamentul general 
privind protecția datelor). 

Persoanele cărora li se adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, 

conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor şi cu 
respectarea art. 71-74 Cod civil. 

 

(15) Strigarea cauzelor pentru amânare fără discuţii se poate face doar în intervalul 

orar alocat grupului de cauze din care acestea fac parte. 

(16) Lăsarea dosarelor la a doua strigare se încuviinţează de preşedintele 

completului de judecată numai în situaţii excepţionale, în intervalul orar prestabilit pentru 

cauza respectivă. Dispoziţiile art. 121 alin. (5) teza I din Regulamentul de ordine interioară al 

instanţelor judecătoreşti nu sunt aplicabile. 

(17) Se recomandă evitarea depunerii de cereri sau înscrisuri în timpul şedinţei de 

judecată, acestea urmând a fi transmise la dosarul cauzei şi părţilor prin mijloace de 

comunicare electronice/poştă. 

(18) Pentru anul calendaristic 2020, vacanţa judecătorească este de o lună, în 

intervalul 1-31 august.  

  (…) 

Art. II - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 15.05.2020 şi va fi aplicabilă 

până la încetarea tuturor restricţiilor instituite de autorităţi la nivel naţional în vederea 

prevenirii răspândirii infecţiei cu Covid-19. 

(…) 

Art. IV - Potrivit art. 23 alin. 9 teza a II-a din Regulamentul de ordine interioară al 

instanţelor judecătoreşti, prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa celor interesaţi şi se va 

publica pe Intranet – secţiunea Hotărâri de Colegiu. 

  Judecător: Bogdan Alex ARGHIR 

-  preşedintele  Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti 

- preşedintele Colegiului de conducere, potrivit art. 18 alin. 1  şi teza a II-a din 

Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti 

   Jud. Anca-Maria BĂNICĂ - membru în Colegiu de Conducere  

Jud. Cristina-Daniela IVAN - membru în Colegiu de Conducere  

Jud. Elena-Georgiana PRINOSE - membru în Colegiu de Conducere 

Jud. Stela  STOICESCU - membru în Colegiu de Conducere  
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