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- Continuarea activității de înfăptuire a justiției după data de 01.09.2020
la Curtea de Apel Alba Iulia și instanțele din circumscripția teritorială-

Văzând evoluţia epidemiologică a pandemiei COVID-19 pe teritoriul naţional şi considerând
necesară menţinerea măsurilor anterior adoptate, în scopul evitării infecţiilor cu noul coronavirus SARSCoV-2 şi desfăşurării activităţii administrativ-jurisdicţionale în condiţii de siguranţă, având în vedere
prevederile Hotărârilor nr. 734/12.05.2020 şi 1095/20.08.2020 ale Secţiei pentru judecători a Consiliului
Superior al Magistraturii precum și prevederile art. 7 lit. a din Regulamentul de ordine interioară al
instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.
1375/2015,
Președintele Curții de Apel Alba Iulia a decis ca după data de 31.08.2020 să se aplice în continuare,
pe toată durata stării de alertă, dispoziţiile deciziei nr. 40/C/12.05.2020 privind reluarea graduală a
activității de înfăptuire a justiției începând cu data de 15.05.2020, cu următoarele modificări şi completări
principale:
- Lista cauzelor, cuprinzând intervalele orare alocate fiecărui grup de cauze, se publică pe portalul
instanţei şi se afişează la intrarea secundară în sediul instanţei cu cel puţin 24 de ore înaintea termenului
de judecată, cu excepţia situaţiei în care acest termen nu poate fi respectat în cauzele urgente.
- La gruparea cauzelor pe intervale orare, 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.
- Cauzele vor fi alocate pe intervale orare astfel încât să nu împiedice avocatul, partea sau
participantul la proces să participe la judecare altor cauze în care sunt implicaţi, aflate pe rolul unui alt
complet sau a unei alte instanţe.
- Pentru situaţiile în care părţile sau reprezentanţii acestora nu se pot prezenta în intervalul orar
alocat pentru grupul de cauze din care face parte şi cauza respectivă, instanţa va stabili un interval orar la
sfârşitul şedinţei de judecată, destinat exclusiv dosarelor lăsate la a doua strigare. Lăsarea dosarelor la a
doua strigare în intervalul orar de la sfârşitul şedinţei de judecată se va face doar dacă există o cerere din
partea părţilor sau a reprezentanţilor acestora justificată de imposibilitatea de prezentare în intervalul orar
alocat cauzei respective.
- Modificarea mențiunilor de pe citațiile emise în această perioadă, după cum urmează:
- înscrisurile pe care părțile intenţionează să le depună vor fi transmise anterior termenului
de judecată prin e-mail: (ca-albaiulia@just.ro sau fax: +40 258 810 286 pentru Curtea de
Apel Alba Iulia);
- în cauzele nonpenale se adaugă menţiunea pe citație că părţile pot solicita expres instanţei
ca judecata să se facă numai pe baza actelor depuse la dosar;
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Toate măsurile și regulile privind accesul, circulația și staționarea în clădirea instanței, programul
compartimentelor publice, desfășurarea activității de judecată sau pentru dezinfecția sediului care s-au
aplicat din 15.05.2020 până în prezent, vor fi aplicate și în continuare, după data de 31.08.2020, pe toată
durata stării de alertă.
Reamintim că aceste măsuri și recomandări au ca principal obiectiv continuarea activității instanțelor
în condiții de maximă siguranță pentru sănătatea și siguranța tuturor participanților la activitatea de judecată
și în nici un caz limitarea accesului la justiție. Ne exprimăm speranța că, prin continuarea implementării cu
succes a acestor măsuri, care depinde în mare măsură și de conduita responsabilă a publicului din instanțe,
vom reuși să trecem împreună cu bine peste această perioadă. În acest sens, ne menținem recomandările
pentru publicul instanței, transmise încă de la începutul pandemiei:
 Evitarea prezenței la sediul instanței, în cazul în care aceasta nu este absolut necesară și
limitarea staționării în incinta Palatului Justiției doar pentru timpul strict necesar îndeplinirii
obligațiilor judiciare sau profesionale;
 Folosirea exclusiv a mijloacelor electronice de comunicare cu instanța, de transmitere a
documentelor și de informare disponibile permanent la nivelul instanței:
o e-mail (ca-albaiulia@just.ro - Registratură; cosmin.muntean@just.ro - Biroul de
informare și relații publice) fax (0258810286) telefon (0258810289 - Arhivă,
Registratură; 0258819877, 0746100207 Biroul de informare și relații publice)
 Utilizarea aplicației informatice DOSAR ELECTRONIC pentru informare sau studierea
dosarului și limitarea deplasării fizice la Arhiva instanței sau la celelalte compartimente
publice;
 Exprimarea acordului pentru citarea și comunicarea actelor de procedură în format electronic
prin intermediul aplicației „TDS” (Trimitere Document Securizat) și eliminarea astfel
integral a contactului fizic cu documentele de procedură comunicate de instanță prin
intermediul serviciilor poștale;

Utilizarea exclusivă a telefonului sau adresei de e-mail pentru informare și solicitarea de
lămuriri inclusiv, cu privire la măsurile aplicate în această perioadă.
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