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ROMÂNIA 

JUDECĂTORIA TÂRGU MUREȘ 

Târgu Mureș, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 250-254, județul Mureș  

e-mail: judecatoria.tgmures@just.ro 

telefon: +40 (265) 260 919 

CABINETUL PREȘEDINTELUI 

 

DECIZIA  

nr. 4/21.01.2021 

privind 

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL  

al compartimentelor REGISTRATURĂ ȘI ARHIVĂ din cadrul Judecătoriei 

Târgu Mureș, în scopul prevenirii răspândirii infecției cu Coronavirusul SARS CoV-2  

 

Ținând seama de dispozițiile de 13 alin. 1 raportat la art. 7 alin. 1 lit. a) din ROIIJ: 

- având în vedere Hotărârea nr. 734/2020 a Secției pentru judecători a Consiliului 

Superior al Magistraturii potrivit căreia programul de lucru, inclusiv programul de lucru cu 

publicul, al instanțelor poate fi adaptat prin decizia conducătorului instanței, în scopul 

prevenirii răspândirii COVID - 19 și al protecției persoanelor care își desfășoară activitatea 

în cadrul instanței. 

- luând în considerare numărul încă ridicat de infectări cu COVID – 19 la nivel 

național 

- în scopul prevenirii răspândirii infecției cu Coronavirusul SARS CoV-2, 

asigurării sănătății și securității în muncă a personalului instanței (judecători, personal auxiliar 

de specialitate, personal conex, funcționari publici și personal contractual),  

- în scopul protejării sănătății procurorilor, avocaților, părților, participanților la 

procesele civile și penale, 

- având în vedere necesitatea respectării principiilor ce guvernează procesul civil 

și procesul penal, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, 

 

PREȘEDINTELE JUDECĂTORIEI TÂRGU MUREȘ 

emite prezenta 

 

DECIZIE 

 

Art. 1 – Programul cu publicul al Registraturii 

(1) Programul de lucru cu publicul al Registraturii Judecătoriei Târgu Mureș (atât 

cea din cadrul Secției Penale, cât și cea din cadrul Secției Civile) va fi în zilele de miercuri, joi 
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și vineri, în intervalul orar 08:00 – 10:00 

 

(2) Având în vedere că potrivit art. 88, alin. 2 din HCSM 1375/2015, avocații, 

consilierii juridici, consilierii de probațiune și experții desemnați în cauză au prioritate la 

depunerea cererilor și actelor sau obținerea de informații de la registratură și arhivă, 

compartimentul Registratură va desfășura program de lucru cu publicul doar în ceea ce îi 

privește pe avocați, consilieri juridici, consilieri de probațiune și experții desemnați în cauze în 

zilele de luni, în intervalul orar 08:00 – 10:00. 

 

(3) Fiind alocate intervale suplimentare, în zilele în care nu au prioritate, respectiv 

în zilele de miercuri, joi și vineri, în intervalul orar 08:00 – 10:00, avocații, consilierii juridici, 

consilierii de probațiune și experții desemnați în cauze nu vor avea prioritate la depunerea 

cererilor și actelor sau obținerea de informații de la registratură și arhivă. 

 

(4) Atât în cursul, cât și în afara acestui program, justițiabilii vor putea formula 

cereri și comunica înscrisuri: 

a. Pentru Secția Civilă 

i. Telefonic la nr. 0265.260.919 int. 13 

ii. Prin fax la nr. 0265.221.112 

iii. Prin email la adresa jud-tgmures-reg@just.ro  

 

b. Pentru Secția Penală: 

i. Telefonic la nr. 0265.265.068, int. 101 

ii. Prin fax la nr. 0265.260.580 

iii. Prin email la adresa jud-tgmures-penal@just.ro 

 

(5) Cu titlu excepțional, în cazurile urgente ce nu suferă amânare, dacă justițiabilii 

nu au posibilitatea să formuleze cereri și să comunice înscrisuri în modalitățile arătate mai sus, 

se va permite depunerea acestora direct la registratură în fiecare zi în intervalul 08:00 – 12:00 

 

(6) Caracterul excepțional urmează a fi apreciat de către grefierul registrator 

 

Art. 2 – Programul cu publicul al Arhivei pentru depunerea și ridicare de 

înscrisuri 

(1) Programul de lucru cu publicul al Arhivei Penale și al Arhivei Civile din cadrul 

Judecătoriei Târgu Mureș (atât pentru depunerea, cât și pentru ridicarea înscrisurilor în original) 

va fi în zilele de miercuri și vineri, în intervalul orar 09:00 – 11:00 

 

(2) Având în vedere că potrivit art. 88, alin. 2 din HCSM 1375/2015, avocații, 

consilierii juridici, consilierii de probațiune și experții desemnați în cauză au prioritate la 

depunerea cererilor și actelor sau obținerea de informații de la registratură și arhivă, 

compartimentul Arhivă va desfășura program de lucru cu publicul doar în ceea ce îi privește pe 

avocați, consilieri juridici, consilieri de probațiune și experții desemnați în cauze în zilele de 

luni și joi, în intervalul orar 09:00 – 11:00. 

 

(3) Fiind alocate intervale suplimentare, în zilele în care nu au prioritate, respectiv 

mailto:jud-tgmures-reg@just.ro
mailto:jud-tgmures-penal@just.ro


 

3 

în zilele de miercuri și vineri, în intervalul orar 09:00 – 11:00, avocații, consilierii juridici, 

consilierii de probațiune și experții desemnați în cauze nu vor avea prioritate la depunerea 

cererilor și actelor sau obținerea de informații de la registratură și arhivă. 

 

(4) Se recomandă justițiabililor ca: 

a. solicitările adresate Arhivei să fie transmise prin email, fax sau mesaje în oricare 

dintre modalitățile arătate anterior,  

b. să solicite să le fie comunicate răspunsurile prin email/fax/telefonic 

c. în cazul în care doresc un răspuns în original, să atașeze cererii un plic 

autoadresat, urmând ca răspunsul să le fie comunicat prin poștă 

 

Art. 3 – Programul cu publicul al Arhivei pentru studiul dosarelor 

(1) Studiul dosarelor în cadrul arhivei se va permite în cazul în care nu este posibilă 

vizualizarea actelor din dosar prin intermediul portalului http://www.curteadeapelmures.ro/ ori 

justițiabilii arată că nu au posibilitatea să studieze dosarul în format letric, pe baza unei 

programări ce se va realiza: 

a. Pentru Arhiva civilă 

i. Telefonic la nr. 0265.260.919 int. 41 

ii. Prin fax la nr. 0265 221.112 (Registratura Secției Civile) 

iii. Prin email la adresa jud-tgmures-reg@just.ro (Registratura Secției Civile) 

 

b. Pentru Arhiva penală: 

i. Telefonic la nr. 0265.265.068, int. 101 

ii. Prin fax la nr. 0265.260.580 

iii. Prin email la adresa jud-tgmures-penal@just.ro 

 

(2) În baza acestei programări, studiul dosarelor în cadrul arhivei se va realiza: 

a. în zilele de miercuri și vineri, în intervalul orar 09:00 – 11:00 

b. în zilele de luni și joi, în intervalul orar 09:00 – 11:00, doar pentru avocați, 

consilieri juridici, consilieri de probațiune și experții desemnați în cauze 

 

(3) Cu titlu excepțional, în cazurile urgente ce nu suferă amânare, se va permite 

studiul dosarelor în cadrul arhivei în fiecare zi în intervalul 08:00 – 12:00 

(4) Caracterul excepțional urmează a fi apreciat de către grefierii arhivari. 

 

Art. 4 - Aplicare 

Prezenta decizie intră în vigoare începând cu data de 25.01.2021 și va produce efecte 

până la revocarea sa printr-o nouă decizie. 

 

Art. 5 - Publicitate 

(1) Prezenta se comunică prin email: 

- personalului Judecătoriei Târgu Mureș 

- Baroului Mureș 

(2) Programul cu publicul stabilit prin prezenta decizie va fi adus la cunoștința 
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justițiabililor prin: 

a. postare pe pagina de internet a Judecătoriei Târgu Mureș. 

b. afișare la loc vizibil la principalele căi de acces în clădirile instanței 

 

PREȘEDINTE  

Judecător Alexa Alexandru 

 

 


