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DECIZIA NR. 13 

 

Din 19 mai 2020 

                 

 

Având în vedere iminenţa reluare a activităţii specifice instanţelor judecătoreşti, prin 

încetarea stării de urgenţă, decretată de Preşedintele României prin Decretul nr. 195 din data de 16 

martie 2020, privind instituirea stării de urgenţă pe întreg teritoriul României pe o durată de 30 de 

zile, prelungită cu încă 30 de zile, prin Decretul Preşedintelui României nr. 240 din data de 14 aprilie 

2020, în contextul evoluţiei situaţiei epidemiologice internaţionale şi naţionale determinată de 

răspândirea virusului SARS-CoV-2, precum şi declararea „Pandemiei" de către Organizaţia 

Mondială a Sănătăţii, în data de 11 martie 2020, 

ţinând seama de măsurile obligatorii instituite la nivelul Curţii de Apel Cluj prin Decizia nr. 

60/12.05.2020 şi Decizia nr. 61 din 18.05.2020, precum şi specificul şi volumul de activitate al 

Judecătorei Şimleu Silvaniei, 

în exercitarea atribuţiilor stabilite prin dispoziţiile art. 46 din Legea nr.304/2004 şi cele ale 

art. 13 raportat la art. 7 alin. 7 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecatoresti, 

aprobat prin Hot. CSM nr. 1375/17.12.2015, 

 

Preşedintele – delegat al Judecătoriei Şimleu Silvaniei 

 

D E C I D E :  

 

 

 

 

 

R O M Â N I A 

 

JUDECĂTORIA  ȘIMLEU SILVANIEI 

ȘIMLEU SILVANIEI, Piața Iuliu Maniu, nr. 1, 

judeţul Sălaj, cod poștal 455300 

 telefon/fax 0260676696,  

e-mail:jud-simleu@just.ro 

 

  

  

   

                                                                                                       Date cu caracter personal 

                                                                                                Nr. operator  5030 
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Art. I. Incepând cu data de 19 mai 2020, pentru asigurarea sănătăţii si securităţii în muncă şi 

reducerea riscului de îmbolnăvire a personalului instanţei judecătoreşti şi, în egală măsură, a tuturor 

participanţilor la înfăptuirea actului de justiţie, art. 3, art. 4 şi art. 7 din Decizia nr. 11/2020 a 

Judecătoriei Şimleu Silvaniei, se modifică şi se completează, în sensul celor ce urmează: 

,,La art. 3. Accesul publicului în sediul Judecătoriei Şimleu Silvaniei se modifică astfel: 

(1) Accesul în sediul Judecătoriei Şimleu Silvaniei este permis, cu respectarea condiţiilor 

obligatorii de acces, referitoare la purtarea unei măşti de protecţie si respectarea unei distanţe 

sociale de minimum 1,5 m. 

(2) Accesul avocaţilor, al consilierilor juridici, al experţilor şi altor participanţi la proces se 

permite, de regulă, pentru ziua procesului aflat pe rol, în baza legitimaţiei sau a oricărui alt act prin 

care îşi poate dovedi identitatea, cu respectarea distanţei minime sociale, de 1,5 m. şi a obligaţiei de a 

purta echipament de protecţie constând în mască de protecţie. 

(3) Accesul persoanelor citate în cauzele pe rol este permis în sediul instanţei numai în ziua şi 

pentru ora menţionate în citaţie, cu 15 minute înainte de ora stabilită pentru proces, şi se va face 

prin prezentarea citaţiei şi a unui act de identitate. 

(4) Se interzice accesul în sediul Judecătoriei Şimleu Silvaniei a tuturor persoanelor, inclusiv 

a celor care au calitatea de angajaţi ai instanţei, care au călătorit, în ultimele 14 zile, într-una dintre 

zonele de risc, celor care au intrat în contact în ultimele 14 zile cu o persoana 

diagnosticată/monitorizată pentru posibile infecţii cauzate de SARS-CoV-2 şi care prezintă una sau 

mai multe dintre următoarele simptome: febră, tuse, dificultăţi de respiraţie. Aceste persoane vor fi 

îndrumate să se adreseze de îndată autorităţilor medicale competente - direcţia de sănătate publică de 

la domiciliu/locuinţa efectivă - pentru asigurarea de asistenţă medicală şi luarea măsurilor de 

carantină sau de autoizolare prevăzute de lege. 

(5) Persoanele aflate în una dintre ipotezele alin. 4, citate într-un proces aflat pe rolul 

Judecătoriei Şimleu Silvaniei, au obligaţia de a înştiinţa completul de judecată despre această 

situaţie, de regulă, prin poşta electronică. 

(6) În cazul existenţei unor suspiciuni privind posibilitatea ca o persoană să se afle în situaţiile 

prevăzute de alin. 4 sau a unor simptome evidente, i se va solicita să completeze o declaraţie pe 

proprie răspundere privind aspectele menţionate la alineatele precedente şi va fi  informat de îndată 

medicul de familie, prin intermediul grefierului şef, dacă face parte din personalul angajat al 

instanţei. În cazul în care se interzice accesul în sediul Judecătoriei Şimleu Silvaniei, se asigură 

informarea de îndată a completului de judecată/compartimentului spre care a declarat că se îndreaptă 

persoana în cauză, prin intermediul grefierului şef, pentru respectarea drepturilor procedurale ale 

părţilor în proces. 
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(7) Persoanelor care nu se află în situaţiile menţionate mai sus, dar care manifestă în mod 

evident o stare generală alterată sau simptome comune de gripă sau alt tip de infecţie respiratorie, nu 

li se permite accesul în sediul Judecătoriei Şimleu Silvaniei şi li se pune în vedere să consulte 

medicul de familie. Vor avea în vedere transmiterea actelor de procedură la dosar preponderent în 

formă electronică şi examinarea posibilităţii de a solicita amânarea judecării cauzei sau soluţionarea 

acesteia şi în lipsă. 

(8) Persoanele fără manifestări clinice de infecţie respiratorie şi care nu se află în niciuna 

dintre situaţiile prevăzute în alineatele precedente sunt rugate, ca pe toată durata prezenţei în sediul 

Judecătoriei Şimleu Silvaniei, să respecte măsurile de igienă şi de protecţie recomandate de 

autorităţile naţionale competente pentru prevenirea infecţiei cu SARS-CoV-2, virusul gripal sau alte 

infecţii respiratorii transmisibile. 

La art. 4. Condiţii de acces se modifică şi se completează astfel:  

(1) Se interzice accesul în sediul Judecătoriei Şimleu Silvaniei a persoanelor a căror 

temperatură corporală depăşeşte 37,5 C. 

(2) La intrarea în sediul instanţei şi în sala de judecată, este obligatorie dezinfectarea 

mâinilor şi utilizarea unei măşti de protecţie. In situaţii excepţionale, justiţiabililor li se asigură o 

mască de protecţie, la intrarea în sediul instanţei, atunci când aceştia, din motive obiective, nu dispun 

de un echipament de protecţie obligatoriu adecvat. 

(4) Pe coridoare, în sala de judecată şi în birouri, este obligatorie respectarea unei distanţe 

sociale de minimum 1.5 m. şi evitarea unor contacte directe care nu respectă distanţa socială 

recomandată, pentru o perioadă mai mare de 15 minute. 

(5) Purtarea mănușilor, pentru o protecție suplimentară în spaţiile comune şi încălțarea 

echipamentului de protecție la nivelul încălțămintei, menit să asigure păstrarea igienei spaţiilor 

comune, rămân opționale.’’ 

 

Art. II Toate celelalte dispoziţii rămân neschimbate. 

 

Art. III Prezenta decizie se va comunică în format electronic/telefax, judecătorilor şi 

întregului personal angajat al Judecătoriei Şimleu Silvaniei, unitaţii militare care asigură protecţia şi 

paza sediului instanţei, Parchetului de pe lânga Judecătoria Şimleu Silvaniei, Inspectoratului de 

Jandarmi Judeţean „Menumorut Voievod" Sălaj şi Baroului de Avocaţi Sălaj. 
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Art. IV Prezenta decizie va fi făcută public prin afişare pe pagina de internet a Judecătoriei 

Şimleu Silvaniei, în directorul „Informaţii utile", în formă scrisă la avizierul instanţei, la 

registratura/arhiva instanţei. 

 

 

 PREŞEDINTELE DELEGAT AL JUDECĂTORIEI ȘIMLEU SILVANIEI 

JUDECĂTOR ARDELEAN FLAVIUS-FLORIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confidenţial. Date cu caracter personal prelucrate în conf. cu prev.Legii 129/2018/ Regulamentului U.E.679/2016 

 

 


