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ROMÂNIA  

TRIBUNALUL SIBIU 

Cabinetul Preşedintelui 
 

Operator de date cu caracter personal înregistrat sub numărul 5264             
                   

SIBIU  550324, str. Ocnei nr. 33, Nr. 30,Telefon:  +40-269-217104, Email: tribunalul.sibiu@just.ro       

 

DECIZIA nr. 1 

din 9 noiembrie 2020 

 

 Vicepreşedintele Tribunalului Sibiu, 

În conformitate cu dispoziţiile art. 9 alin. (1) rap. la art. 7 lit. a coroborat cu art. 

8 alin. (3) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015, potrivit cărora, 

preşedintele tribunalului ia măsuri pentru organizarea şi buna funcționare a instanței 

pe care o conduce şi instanţelor din circumscripţie,  

 Având în vedere situaţia excepţională provocată de răspândirea noului virus, 

fapt ce reclamă adoptarea de noi măsuri excepţionale, în scopul reducerii la minim a 

riscului răspândirii virusului,  

Raportat şi la celelalte decizii date în acelaşi sens anterior de preşedintele 

instanţei şi dispozițiile date prin Decizia nr. 77/C/15.10.2020 a Președintelui Curții de 

Apel Alba Iulia,   

Având în vedere faptul că, prin natura şi specificul activității, compartimentele 

Registratură şi Arhivă nu îşi pot desfăşura munca de la domiciliu 

 

DECIDE: 

 

Art. 1. Începând cu data de 09.11.2020 până în data de 20.11.2020 inclusiv, 

accesul publicului la arhiva și registratura Tribunalului Sibiu respectiv Judecătoriei 

Sibiu nu va fi permis.  

 

Art. 2. (1) Documentele vor fi depuse la Tribunalul Sibiu respectiv Judecătoria 

Sibiu prin mijloace de comunicare la distanță sau personal, în locul special amenajat 

la intrarea în sediu, în intervalul orar 8:30 – 11:00, urmând a primi ca dată certă 

data la care s-au depus, dată care va fi luată în considerare la calcularea termenelor 

procedurale.  

(2) După igienizare se va proceda la identificarea cauzelor urgente care se vor 

prelucra cu prioritate (înregistrarea în sistem, scanarea şi repartizarea lor pe secții). 

(3) Din motive tehnico-informatice, în sistemul Ecris documentele care nu s-au 

putut prelucra în ziua depunerii lor vor fi prelucrate cu prioritate în ziua lucrătoare 

următoare şi înregistrate cu data prelucrării, pentru a putea fi preluate de sistem şi 

scanate corespunzător. 

(4) Având în vedere această procedură de lucru, se impune precizarea că nici 

un document depus în forma prezentă nu va ajunge la termenul din ziua depunerii. 
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(5) Actele vor fi depuse într-un plic pentru a se asigura confidențialitatea şi a se 

evita riscul amestecării lor cu acte din alte dosare. 

 

Art. 3. Se solicită tuturor persoanelor interesate şi instituţiilor publice să 

apeleze la căile de comunicare de la distanţă, pentru a da eficienţă măsurilor instituite 

în vederea protejării populaţiei şi a stopării răspândirii virusului. 

 

Art. 4. Comunicarea dosarelor între instanţele din raza Tribunalului Sibiu se va 

efectua în modalitatea existentă deja, cu menţiunea că dosarele cu caracter urgent al 

soluţionării vor avea această menţiune pentru a fi prelucrate cu prioritate, cu 

respectarea regulilor de dezinfectare atât a persoanelor care le manevrează cât şi a 

dosarelor efectiv. 

 

Art. 5. Studiul dosarelor se poate face utilizându-se aplicația electronică a 

dosarului pe bază de parolă și utilizator (prin accesarea www.tribunalulsibiu.ro 

secțiunea INFO DOSAR) sau utilizându-se aplicația electronică a dosarului pe bază 

de email și telefon mobil (prin accesarea www.curteadeapelalbaiulia.ro secțiunea 

ACCESS DOSAR ELECTRONIC). 

 

Art. 6. Prezenta decizie se afişează pe infosite-ul instanţei şi pe portalul celor 

două instanţe şi se comunică departamentelor interesate. 

 

Vicepreședinte, 
                                            Judecător Andreea Dinescu 

                           


