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   JUDECĂTORIA TÂRGU SECUIESC 

 

R O M A N I A 

AUTORITATEA JUDECĂTOREASCĂ 

JUDECĂTORIA TÂRGU SECUIESC 
Operator date cu caracter personal înscris în registrul de evidenţă şi prelucrare a datelor cu caracter personal 

sub nr. 3875 şi 4745 

 
COMUNICAT 

din data de 14.05.2020 

(extras din Decizia nr. 13/13.05.2020 a Președintelui Judecătoriei Târgu Secuiesc) 

 

 Având în vedere faptul că începând cu data de 15 mai 2020, când încetează starea de 

urgenţă instituită prin Decretele Preşedintelui României nr. 195/2020 şi 240/2020, urmează a se 

relua activitatea completă a instanţelor de judecată, în vederea prevenirii contaminării 

personalului instanţelor cu virusul Covid 19 si a limitării răspândirii acestui virus, respectiv 

pentru buna desfăşurare a activităţii instanţei, președintele Judecătoriei Târgu Secuiesc, prin 

Decizia nr. 13/13.05.2020, a dispus instituirea următoarelor măsuri organizatorice şi 

administrative: 

1. În perioada 13.05.2020 – 25.05.2020, fiecare judecător din cadrul Judecătoriei Târgu 

Secuiesc va verifica toate cauzele aflate pe rolul completelor ai căror titulari sunt potrivit Deciziei nr. 

1 din 17.01.2020 emisă de Preşedintele Judecătoriei Târgu Secuiesc, care au termen de judecată 

începând cu data de 18.05.2020, şi va dispune întocmirea listelor de şedinţă prin gruparea cauzelor pe 

intervale orare, urmărindu-se limitarea numărului de persoane prezente concomitent în sala de şedinţă 

şi valorificarea eficientă a intervalelor orare stabilite astfel încât să se asigure respectarea regulilor de 

distanţare socială. În cauzele în care procedura de citare a fost legal îndeplinită, urmează a fi adus la 

cunoștința participanţilor intervalul orar în care s-a fixat judecarea cauzei. 

 Acolo unde se impune, va dispune preschimbarea termenelor de judecată  dispunând citarea 

părților pentru termenele preschimbate şi respectiv orele şi efectuarea mențiunilor cuvenite în 

aplicația Ecris. 

2. În perioada 15.05.2020 – 25.05.2020 fiecare judecător din cadrul Judecătoriei Târgu 

Secuiesc  va proceda la stabilirea termenelor de judecată pentru fiecare dintre cauzele suspendate de 

drept în temeiul decretelor prezidențiale nr. 195/2020 şi 240/2020 de instituire și, respectiv, 

prelungire a stării de urgență, aflate pe rolul completelor ai căror titulari sunt, dispunând citarea 

părților pentru termenele şi orele fixate şi efectuarea mențiunilor cuvenite în aplicația Ecris.  

3. În acest sens, fiecare judecător, respectiv preşedintele completului, va dispune întocmirea 

listei de şedinţă prin gruparea cauzelor pe intervale orare, urmărindu-se limitarea numărului de 

persoane prezente concomitent în sala de şedinţă şi valorificarea eficientă a intervalelor orare 

stabilite, astfel încât să se asigure respectarea regulilor de distanţare socială. Astfel, judecătorul, 

respectiv preşedintele completului, va putea avea în vedere şi identitatea de părţi sau de avocaţi ori de 

alţi participanţi în procedurile judiciare, în cauzele aflate pe lista de şedinţă. Lista conţinând 

intervalele orare alocate fiecărui grup de cauze se comunică prin publicarea pe pagina de internet a 

instanţei şi prin orice alt mijloc de informare publică. 

4. La programarea şedinţelor de judecată, judecătorii, respectiv preşedinţii de complete, vor 

ţine seama de necesitatea asigurării unui echilibru între principiul soluţionării cu celeritate a cauzelor 

şi principiul asigurării sănătăţii publice.  

Listele de şedinţă se vor publica cu cel puţin 2 zile înaintea şedinţei de judecată pe portalul 

instanţei. 

5. Termene de judecată se vor stabili şi în lunile iulie şi august 2020, având în vedere 

Hotărârea nr. 734 din 12.05.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii. 

6. La stabilirea listei de şedinţă pe intervale orare, judecătorii, respectiv preşedinţii de 

complete, vor avea în vedere durata de timp necesară de suspendare a şedinţei de judecată pentru 

aerisirea/dezinfectarea sălii de şedinţă, respectiv 10 minute la cel mult două ore.  

7. În cauzele în care s-a finalizat procedura de verificare şi regularizare a cererii de chemare în 

judecată, primul termen de judecată se fixează începând cu luna septembrie 2020, cu excepţia 

cauzelor urgente. 
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8. Accesul în instanţă, respectiv în sălile de şedinţă va fi permis participanţilor la procedurile 

judiciare cu 10 minute anterior intervalului orar în care sunt fixate cauzele respective. 

9. Punerea la dispoziţie a dosarelor spre consultare procurorului, părţilor, avocaţilor sau 

reprezentanţilor acestora, se realizează în timpul şedinţei, doar în intervalele orare alocate cauzelor 

respective, după o prealabilă verificare a identităţii şi calităţii. 

10. Şedinţa de judecată poate fi suspendată pentru motive justificate. Durata suspendării va fi 

anunţată şi afişată pe uşa sălii de şedinţă, prin grija grefierului. 

11. Strigarea cauzelor pentru amânarea fără discuţii se poate face doar în intervalul orar alocat 

grupului din care acestea fac parte. 

12. Lăsarea dosarelor la a doua strigare se încuviinţează de preşedintele completului de 

judecată, în intervalul orar prestabilit pentru grupul de cauze din care face parte şi cauza respectivă. 

Dispoziţiile art. 121 alin. 5 teza I din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, 

nu sunt aplicabile. 

13. Se aduce la cunoștința justițiabililor chemați la judecată, avocaţilor, reprezentanţilor 

părţilor sau jurisconsulţilor, prin publicarea unui comunicat pe pagina de internet a Judecătoriei 

Târgu Secuiesc, că li se recomandă depunerea înscrisurilor pentru dosare, pe cât posibil, nu în timpul 

şedinţei,  preferabil prin mijloace de comunicare electronică permise de lege (e-mail, fax) cu cel puțin 

două zile înainte de termenul fixat pentru judecată, urmând ca originalul acestor înscrisuri să fie 

prezentat completului la termen, dacă este solicitat de către acesta.  

14. Cererile adresate instanţei pentru eliberarea certificatelor, a copiilor de pe înscrisuri şi 

pentru restituirea înscrisurilor originale se vor depune, în principal, prin mijloace de comunicare 

electronică sau prin poştă, în condiţii care să asigure verificarea identităţii solicitantului. Înscrisurile 

astfel eliberate se vor transmite în principal prin poştă sau, dacă persoana care a formulat cererea 

solicită, prin poşta electronică. 

15. O listă de şedinţă se va comunica jandarmului urmând ca acesta să permită accesul în sala 

de şedinţă justiţiabililor în funcţie de data şi ora la care aceştia au fost citaţi.  

16. Citarea şi comunicarea se vor efectua, cu prioritate prin mijloace electronice şi în cauzele 

în care părţile nu şi-au dat acordul pentru comunicarea prin programul TDS. 

17. Efectivele de jandarmi vor permite accesul justițiabililor, avocaţilor sau reprezentanţilor 

legali ori convenţionali ai părţilor în incinta Judecătoriei Târgu Secuiesc pentru a participa la 

procesele în care sunt părți sau în care au fost chemați în calitate de martori, ori reprezentanţi, doar cu 

10 minute înainte de ora la care cauzele în care aceștia sunt implicați sunt programate.  

Este obligatorie păstrarea distanţei sociale de 1,5 – 2 metri, pe holurile instanţei, în curtea 

instanţei sau alte birouri în care se desfăşoară activitate cu publicul. 

18. Începând cu data de 15.05.2020 purtarea măştii faciale în incinta sediului Judecătoriei 

Târgu Secuiesc, pe coridoare, săli de ședință, arhive, grupuri sanitare este obligatorie, atât pentru 

personalul instanței, cât și pentru orice altă persoană care intră în sediul instanței, indiferent de 

calitatea pe care o are. 

19. Este obligatorie pentru toate persoanele (justițiabililor, avocaţilor sau reprezentanţilor 

legali ori convenţionali ai părţilor) care pătrund în sediul Judecătoriei Târgu Secuiesc  testarea cu 

scannerul termic, (în cazul în care acesta va fi pus la dispoziţia efectivelor de jandarmi care asigură 

paza) începând cu data de 18.05.2020, iar în situaţia în care temperatura corpului unei persoane 

depășește 37,5 grade la două testări consecutive la interval de minim 3 minute, efectivele de jandari 

au obligația de a împiedica pătrunderea persoanei în incinta sediului.  

Accesul în sediul instanţei a persoanelor depistate cu temperatura corpului peste cea 

menţionată este permis ulterior doar cu adeverinţă de la medicul de familie care să lămurească starea 

de sănătate a persoanei, atestând starea de sănătate a acesteia. 

În situaţia în care persoana verificată are o temperatură mai ridicată decât 37,5 0 nu i se va mai 

permite accesul în clădire. Persoana care a efectuat verificarea va completa un formular care va 

conţine datele persoanei verificate, nume, prenume, calitate şi numărul dosarului. Acest document va 

fi prezentat de îndată completului de judecată prin grefierul de şedinţă. Anexa 1. 

20.  Preşedintele completului de judecată sau, după caz, preşedintele instanţei ori persoana 

desemnată de acesta va dispune înlăturarea din sala de judecată şi, respectiv, din incinta instanţei, a 

persoanelor care nu respectă în mod nejustificat, obligaţia prevăzută la punctul anterior. 
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21. Se aduce la cunoștința justițiabililor chemați la judecată, prin publicarea unui comunicat 

pe pagina de internet a Judecătoriei Târgu Secuiesc, a condiţiilor în care se realizează accesul în 

sediul instanţei după data de 18.05.2020 precum şi împrejurarea că au posibilitatea să solicite 

judecarea cauzei în lipsă, să solicite amânarea cauzei în situația în care doresc să se prezinte la proces 

însă au suspiciuni că sunt infectați cu noul tip de coronavirus, sunt plasați în carantină sau izolare.  

22.  În măsura în care persoanele interesate nu pot realiza depunerea înscrisurilor în condițiile 

prevăzute la pct. 1.2.6, acestea pot fi depuse personal, la registratura instanței care va avea program 

cu publicul în intervalul orar 9-12 în fiecare zi lucrătoare. Accesul în incinta instanței pentru 

persoanele  care doresc să depună înscrisuri la registratură personal, va fi restricționat de către 

efectivele de jandarmi care asigură paza clădirii, fiind permis accesul în instanță, pentru registratură, 

a maxim două persoane concomitent cu păstrarea regulilor de distanţare socială (atât între ele cât şi 

între ele și angajați). Se recomandă ca timpul de staționare în aceste spații să nu depășească 5 minute.  

23. Se limitează accesul persoanelor interesate la arhiva şi registratura Judecătoriei Târgu 

Secuiesc pentru studiul dosarelor, în sensul că nu pot fi prezente în fiecare dintre arhive mai mult de 

două persoane concomitent, iar programul cu publicul la toate cele trei arhive se stabilește, începând 

cu data de 18.05.2020, la trei ore, respectiv, în intervalul 9-12 în fiecare zi lucrătoare. Se recomandă 

ca timpul de staționare în aceste spații să nu depășească 15 minute.  

24. Programul cu publicul al Biroului de informare și relații cu publicul este, începând cu data 

de 18.05.2020, de două ore în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 9-11 și se recomandă 

justițiabililor sau persoanelor interesate să formuleze cererile privind solicitarea de informații de 

interes public conform Legii nr. 544/2001, exclusiv prin e-mail, fax ori telefonic, datele de contact 

fiind disponibile pe portal.just.ro, deplasându-se la instanţă doar dacă este absolut necesar.  

25. Persoanele din afara instanţei (avocaţi, justiţiabili, experţi, generic publicul) vor avea 

acces în arhive sau în alte birouri având relaţii cu publicul purtând obligatoriu mască de protecţie sau 

alt dispozitiv care să acopere căile respiratorii. 

26. Dosarele se pun la dispoziţie pentru studiu după ce persoana s-a dezinfectat obligatoriu pe 

mâini cu dezinfectant pus la dispoziţie (existent permanent), fără excepţie în ce priveşte calitatea 

(avocat, justiţiabil, expert, etc). 

27. Accesul avocaţilor, experţilor, justiţiabililor, etc. pentru studiul dosarelor se face cu 

respectarea distanţei de protecţie de 1,5 m între aceştia pe perioada studiului. 

28. Se va solicita justiţiabililor să nu rămână în incinta instanţei mai mult decât este necesar 

pentru rezolvarea operaţiunii ce a necesitat prezenţa lor. 

29. Accesul publicului în sala de şedinţă se face purtând obligatoriu mască de protecţie sau alt 

dispozitiv care să acopere căile respiratorii. 

30. Se evită contactul direct şi apropierea grefierului de ceilalţi participanţi, astfel: dosarele, 

actele de identitate, declaraţiile scrise, se depun de grefier/părţi, avocaţi pe masă, la distanţă de locul 

grefierului de şedinţă, şi se ridică de acolo ulterior. 

31. Persoanele care solicită dosare la studiu în cursul şedinţei se dezinfectează obligatoriu pe 

mâini, cu dezinfectant pus la dispoziţie de instanţă, aflat în sala de şedinţă. 

32. Sala de şedinţă va fi aerisită între şedinţele de judecată, sau, în cazul şedinţelor de lungime 

mare, la un interval de 2 ore. 

33. Aşezarea în sală a publicului (inclusiv părţi, avocaţi) se va realiza cu distanţă de protecţie 

de 1,5-2 metri între aceştia; măsura va fi dirijată de grefierul de şedinţă înainte de începerea şedinţei 

de judecată, iar, la nevoie, de preşedintele completului de judecată. În acest scop, preşedinţii 

instanţelor vor evalua necesitatea evacuării temporare din sălile de şedinţă a unui număr de 

bănci/scaune, astfel încât persoanele să stea aşezate la distanţă de protecţie socială unele faţă de 

altele. 

34. Părţile şi celelalte persoane citate la judecată vor fi încunoștințate despre momentul în care 

pot intra în sală în funcţie de încărcarea acesteia, prin afişare pe monitorul de la intrarea în sală a 

succesiunii dosarelor, prin apelarea prin staţie de amplificare (unde există), prin afişarea listei de 

şedinţă cu menţionarea orei. Accesul se va realiza, ca principiu, în perioada în care se judecă dosarul 

anterior, astfel încât să se evite timpii de aşteptare a prezentării părţilor la strigarea dosarului. 

35. Se va solicita justiţiabililor să nu rămână în incinta instanţei mai mult decât este necesar 

pentru rezolvarea operaţiunii ce a necesitat prezenţa lor. 

 


