
ACTIVITATEA CU PUBLICUL, ÎNCEPÂND CU DATA DE 18 MAI 2020, 

LA COMPARTIMENTELE: 

REGISTRATURĂ, ARHIVĂ, LEGALIZĂRI ŞI CERTIFICATE DE GREFĂ, PERSOANE 

JURIDICE (ŞI SINDICATE, ASOCIAŢII DE PROPRIETARI), EXECUTĂRI PENALE, 

EXECUTĂRI CIVILE, BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE 

 

1. Începând din data 18 mai 2020, la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti se reia 

activitatea de lucru cu publicul la compartimentele: Registratură, Arhivă, Legalizări şi certificate 

de grefă, Persoane Juridice (şi sindicate, asociaţii de proprietari), Executări Penale, Executări 

Civile, Biroul de informare şi relaţii publice. 

Programul cu publicul şi condiţiile de acces la aceste compartimente sunt 

menţionate în „Anunţul  privind accesul publicului, începând cu data de 18 mai 

2020, la compartimente”, care este, de asemenea, publicat pe portalul instanţei. 

 

2. Cu toate acestea, pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu virusul Covid-19 

(Coronavirus), vă rugăm să evitaţi deplasările la sediul instanţei, care nu sunt necesare. 

În acest sens: 

 Se recomandă părţilor, participanţilor la procese şi altor cetăţeni care apelează 

la serviciul public al justiţiei să trimită cererile de chemare în judecată şi orice alte 

cereri/înscrisuri referitoare la dosare prin e-mail (numai la adresa jud-sector6@just.ro), 

prin fax (la numărul 021.637.23.23) sau prin poştă ori curier poştal. 

De asemenea, să indice în cererile pe care le formulează numărul de telefon, o 

adresă de email sau un număr de fax la care să primească actele de procedură sau alte 

comunicări. 

 

 Cererile pentru certificate de grefă sau copii legalizate de pe hotărârile 

judecătoreşti se vor depune şi elibera pe baza unei programări prealabile, în zilele şi intervalul 

orar stabilit. 

Cererile pentru certificate de grefă sau copii legalizate pot fi transmise şi prin e-

mail (numai la adresa daniela.constantin@just.ro), prin fax (la numărul 021 637.23.23) sau 

prin poştă ori curier. 



În cerere, petentul va indica numărul de telefon la care poate fi contactat, precum şi 

dacă certificatul/legalizarea îi pot fi transmise prin e-mail sau fax (indicând aceste date) sau 

prin poştă (caz în care va depune un plic autoadresat, cu timbrele poştale necesare 

expedierii). 

Se va evita, pe cât posibil, deplasarea la sediul instanţei pentru ridicarea certificatelor 

de grefă sau a copiilor legalizate de pe hotărârile judecătoreşti. 

Taxele judiciare de timbru pentru eliberarea certificatelor de grefă sau legalizărilor de 

pe hotărârile judecătoreşti vor fi achitate la organul fiscal, cu menţionarea pe chitanţă a 

numărului de dosar pentru care este plătită taxa. 

Taxele judiciare de timbru pot fi achitate şi în sistem online (de exemplu, prin portalul 

ghiseul.ro), cu menţionarea pe chitanţă a numărului de dosar pentru care este plătită taxa. 

La ridicarea certificatelor de grefă sau a copiilor legalizate de pe hotărârile 

judecătoreşti de la sediul instanţei, petentul va prezenta originalul chitanţei de plată a taxei 

judiciare de timbru. 

 

 Se recomandă ca cererile pentru eliberarea recipiselor de consemnare a 

cauţiunii să fie trimise prin e-mail (numai la adresa maria.gherasim@just.ro), prin fax (la 

numărul 021 637.23.23) sau prin poştă ori curier. 

În cerere, petentul va indica numărul de telefon la care poate fi contactat. 

Recipisele de consemnare a cauţiunilor vor fi eliberate de către grefierul-şef al 

instanţei, care va face o programare şi va anunţa petentul despre ziua în care se poate 

prezenta în vederea ridicării. 

 

 Se recomandă ca cererile pentru restituirea înscrisurilor originale depuse la 

dosare să fie trimise prin e-mail (numai la adresa jud-sector6@just.ro), prin fax (la numărul 

021 637.23.23) sau prin poştă ori curier. 

În cerere, petentul va indica numărul de telefon la care poate fi contactat, precum şi 

dacă este de acord ca înscrisurile originale să îi fie restituite prin poştă (prin scrisoare 

recomandată cu confirmare de primire). 

Înscrisurile originale vor fi eliberate de grefierul-arhivar, care va face o programare şi 

va anunţa petentul despre ziua în care se poate prezenta în vederea ridicării. 



 

 Se recomandă ca cererile pentru eliberarea de copii de pe înscrisurile din 

dosare (copii cu menţiunea „conform cu originalul” sau copii simple) să fie transmise prin e-

mail (numai la adresa jud-sector6@just.ro), prin fax (la numărul 021 637.23.23) sau prin 

poştă ori curier. 

În cerere, petentul va indica numărul de telefon la care poate fi contactat, precum şi 

dacă înscrisurile îi pot fi transmise prin e-mail sau fax (indicând aceste date) sau prin poştă 

(caz în care va depune un plic autoadresat, cu timbrele poştale necesare expedierii). 

Se va evita, pe cât posibil, deplasarea petenţilor la sediul instanţei pentru ridicarea 

copiilor de pe înscrisurile din dosare. 

Pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile din dosare (inclusiv fotocopierea 

hotărârilor judecătoreşti în vederea legalizării), acestea vor fi efectuate de către instanţă, pe 

cheltuiala petentului (taxă de timbru de 0,20 de lei pentru fiecare pagină, potrivit art. 9 lit. i din 

OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru), petentul urmând a fi înştiinţat telefonic cu 

privire la contravaloarea taxei. 

Taxele judiciare de timbru pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile din 

dosare vor fi achitate la organul fiscal, cu menţionarea pe chitanţă a numărului de dosar pentru 

care este plătită taxa. Taxele judiciare de timbru pot fi achitate şi în sistem online (de exemplu, 

prin portal ghiseul.ro), cu menţionarea pe chitanţă a numărului de dosar pentru care este 

plătită taxa. 

Dacă petentul nu este de acord cu trimiterea copiilor de pe înscrisuri prin e-mail, fax 

sau poştă, ci solicită să le ridice personal, coordonatorul arhivei va stabili ziua în care petentul 

poate veni să ridice copiile şi va anunţa petentul. 

La ridicarea copiilor de pe înscrisuri de la sediul instanţei, petentul va prezenta 

originalul chitanţei de plată a taxei judiciare de timbru. 

Cererile pentru eliberarea de copii de pe înscrisurile din dosare (copii cu menţiunea 

„conform cu originalul” sau copii simple) depuse de petenţi la registratură nu vor fi soluţionate 

în aceeaşi zi. 

Coordonatorul arhivei va stabili ziua în care petentul poate veni să ridice copiile şi va 

anunţa petentul. 

Cererile pentru eliberarea de copii de pe înscrisurile din dosare (copii cu menţiunea 

„conform cu originalul” sau copii simple) pot fi formulate şi la momentul studierii dosarului în 



arhivă (pe baza programării prealabile), urmând a fi soluţionate pe loc, în măsura în care este 

posibil, cu respectarea timpului de 20 minute. 

Dacă nu poate elibera pe loc copiile de pe înscrisurile din dosare solicitate, 

coordonatorul arhivei va stabili ziua în care petentul poate veni să ridice copiile şi va anunţa 

petentul. 

 

CONDUCEREA ADMINISTRATIV-JUDICIARĂ 

A JUDECĂTORIEI SECTORULUI 6 BUCUREŞTI 


