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COMUNICAT  12.05.2020 

 

 

 

 1. Vă aducem la cunoștință că, Începând cu data de 18.05.2020, programul de lucru  cu publicul la 

birourile de arhivă, registratură, Biroul local pentru expertize tehnice și judiciare este de luni până vineri, 

în intervalul orar 08,30 - 12,00, respectiv: 

 

 Program justițiabili      -  08,30 - 10,00 

 Program avocați, experți, consilieri juridici  -  10,00 - 12,00 

 

2.  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 9,00 – 11,00 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 instanță doar dacă este absolut necesar.  

 

 3 – Începând cu data de 18.05.2020 și până la noi dispoziții, se modifică REGULILE DE ACCES ŞI 

CIRCULAŢIE ÎN TRIBUNALUL  ŞI JUDECĂTORIA BRAŞOV, după cum urmează: 

 Accesul în imobilul în care funcționează Tribunalul Brașov, Judecătoria Brașov și Tribunalul pentru 

minori și familie Brașov se face prin: 

 

INTRAREA PRINCIPALĂ, din Bulevardul 15 Noiembrie, fără portal de detecție, prin care este permis 

accesul (intrare-ieșire) pentru următoarele categorii: 

 - Personalul instanței și reprezentanții Ministerului Public 

 - Avocați, consilieri juridici 

 La acest punct de control, la intrare, persoanele menționate se vor supune verificării termice. 

 

INTRAREA PRINCIPALĂ DIN CURTEA INTERIOARĂ,  acces prin centrul clădirii, ce va fi prevăzută cu  

portal de detecţie a metalelor, prin care este permis accesul (intrare-ieșire) pentru următoarele categorii: 

 - Personalul instanțelor, care parchează în curtea interioară. 

 - Justițiabilii care solicită accesul la registraturi sau arhivele Judecătoriei Brașov, respectiv 

Tribunalului pentru minori și familie Brașov. 

 - escorta cu arestaţi pentru toate instanţele; 

 Persoanele menționate se vor supune verificării termice la punctul de control de la parter, cu excepția 

persoanelor private de libertate care vor fi verificate de personalul de pază și supraveghere. 

 

INTRĂRILE LATERALE DIN EXTERIOR, din Bulevardul 15 Noiembrie, cu prevăzute cu controler acces 

pe bază de cartelă magnetică, prin care este permis accesul (intrare-ieșire) pentru următoarele categorii: 

 - Personalul instanței și reprezentanții Ministerului Public, din partea Judecătoriei Brașov pentru 

personalul acestei instanțe, respectiv pentru personalul Tribunalului pentru Minori și Familie Brașov; din 

partea Tribunalului Brașov, pentru personalul acestei instanțe.  

 După intrare, fiecare persoană se va prezenta la punctul de control pentru verificarea termică, situat 

la parterul clădirii; 

 

 



 

INTRĂRILE LATERALE DIN CURTEA INTERIOARĂ, acces din Bulevardul Iuliu Maniu, prevăzute cu  

portal de detecţie a metalelor, prin care este permis accesul (intrare-ieșire) pentru următoarele categorii: 

 - Avocați, consilieri juridici, experți, lichidatori  

 - Părțile, martorii, alte persoane care justifică un interes 

1.  pentru Tribunalul Braşov: 

- intrarea principală din curtea interioară, intrare care este prevăzută cu portal de detecţie a metalelor. 

            2.  pentru Judecătoria Braşov:  

- intrarea principală din curtea interioară, intrare care este prevăzută cu portal de detecţie a metalelor. 

 Pentru avocați, consilieri, experți, lichidatori judiciari, accesul între instanțe se va putea efectua doar 

pe holul de la parterul clădirii. 

 

 4. Începând cu data încetării stării de urgență, la nivelul Tribunalului Brașov, se dispun următoarele 

măsuri administrative: 

 

1. Fiecare persoană care intră în imobilul situat în Brașov Bulevardul 15 Noiembrie nr. 45 va purta 

mască sau orice alt dispozitiv care acoperă gura și nasul (eșarfă, fular, material, etc). 

Este interzis accesul fără mască sau dispozitiv de acoperire a nasului și gurii. 

 

 2. Începând cu data de 18.05.2020, fiecare persoană care intră în imobilul situat în Brașov 

Bulevardul 15 Noiembrie nr. 45 va fi supusă verificării temperaturii cu scannerul termic, pus la dispoziţia 

efectivelor de jandarmi care asigură paza, iar în cazul în care temperatura corpului unei persoane depășește 

37,5 grade la două testări consecutive la interval de minim 3 minute îi va fi interzis accesul în incinta 

imobilului. Accesul în sediul instanței a persoanelor depistate cu temperatură peste cea menţionată în aliniatul 

precedent, este permis ulterior doar cu adeverinţă de la medicul de familie care să lămurească situaţia 

medicală a persoanei, atestând starea de sănătate a acesteia. 

 În situația în care persoana verificată are o temperatură mai ridicată de 37,5o nu i se va permite accesul 

în clădire. Persoana care a efectuat verificarea va completa un formular care va conține datele persoanei 

verificate, nume, prenume, calitatea și numărul dosarului. Acest document va fi prezentat de îndată 

completului de judecată prin grefierul de ședință. (anexa 1) 

 

 3. Este obligatorie respectarea distanței sociale de 1-2 metri, pe holurile instanței, în curtea 

instanței, sau alte birouri în care se desfășoară activitate cu publicul. 

 

 4. Orice persoană care are o suspiciune cu privire la starea sa de sănătate va evita expunerea sa sau a 

altor persoane. 

 

 5. Este permisă prezența la sediul instanței doar a părților și a avocaților care le acordă asistența 

juridică, precum și a celorlalți participanți la activitatea de judecată (martori, experți, executori, lichidatori, 

interpreți, traducători), cu prezentarea citației pentru termenul de judecată, a programării pentru studiul 

dosarelor, a documentelor ce vor fi depuse la registratură, a adresei/solicitării/etc. 

 Prezența în incinta arhivelor pentru studiul dosarelor este permisă pentru o durată cuprinsă între 

15 și 30 de minute/per dosar, pentru cel mult două persoane în același timp. 

 Studiul dosarelor se va organiza  implementându-se un programator electronic, pentru realizarea 

programărilor la studiu, planificarea urmând să fie accesibilă și pe site-ul Tribunalului Brașov. 

  Fiecare persoană interesată va adresa instanței o cerere pentru efectuarea unei programări pentru 

studiu dosar. 

  Cererea va fi trimisă pe adresa de corespondență electronică - trbrasov@just.ro,  cu cel puțin trei zile 

înainte de termenul solicitat pentru studiu. 

  În cuprinsul cererii se vor menționa, obligatoriu, și datele de contact ale persoanei interesate (e-mail 

sau telefon) și timpul aproximativ solicitat pentru studiu, respectiv 15 sau 30 min. 

  Cererile vor fi onorate în funcție de programările existente, urmând ca titularul cererii să fie 

încunoștințat despre aceasta, prin orice mijloace. 

 Cu sprijinul compartimentului IT, programatorul va fi disponibil pe portalul Tribunalului Brașov. 

 Studiul se va realiza cu respectarea regulilor de igienă și distanțare socială, fiecare persoană urmând 

să poarte mască sau orice alt dispozitiv de acoperire a nasului și a gurii, cu respectarea intervalului de timp 

aprobat. 

 Dacă partea/avocatul, în timpul aprobat inițial, solicită studiul altui dosar acest fapt va fi permis dacă 

din timpul inițial a mai rămas un minim de 10 minute. 

mailto:trbrasov@just.ro


6. Prezența părților la sediul instanței este facultativă, urmând a fi evitată pe cât posibil, afară de 

situația în care există o chemare expresă. 

 

7. Cererile adresate instanței urmează a fi trimise, pe cât posibil, în format electronic, mail, sau fax. 

Se recomandă depunerea înscrisurilor pentru dosare 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. 

 Depunerea actelor la registraturi este permisă cu respectarea distanței de 1,5 m între persoane, cu 

evitarea cozilor mai mari de 3 persoane și  cu respectarea regulilor de distanțare socială. 

 

 8. Ședințele de judecată se vor desfășura pe ore, prezența părților și a avocaților în sediul instanței, 

fiind permisă cu maxim 15 minute înainte de ora stabilită. Pe citațiile emise în vederea încunoștințării părților 

despre termenele fixate, este obligatorie menționarea orei la care este programată cauza pentru a fi judecată. 

 

9. Listele de ședință cuprinzând dosarele care se judecă după data de 15.05.2020 și orele la care sunt 

programate, vor fi publicate cu două zile înainte de data ședințelor de judecată pe site-ul Tribunalului Brașov. 

Un exemplar al listelor va fi predat efectivelor de jandarmi care asigură paza instanței, iar un alt exemplar va 

fi afișat la intrarea pentru public în incinta clădirii. Un exemplar al listelor care vor cuprinde și orele la care 

este programată judecarea cauzelor va fi transmis penitenciarelor în care sunt deținute persoanele implicate 

în cauzele urgente, respectiv, Centrelor de reținere și arestare preventivă în care acestea sunt deținute şi 

Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, după caz.  

 

10. În situația în care partea/avocatul nu se poate prezenta la ora stabilită, se va încerca pe cât posibil 

o nouă strigare a cauzei, până la sfârșitul ședinței de judecată. 

 

 11. Completurile de judecată care judecă în materie penală și care dispun citarea unei persoane private 

de libertate, pentru a fi prezentă fizic în fața instanței, vor lua măsurile necesare comunicând permanent cu 

angajații locului de deţinere care însoţesc deţinuţii la instanţă, ca persoanele private de libertate să fie aduse 

pe rând din spațiul de deținere și până în sala de ședință, astfel încât în boxă să fie prezent doar deţinutul 

implicat în cauza care se judecă în acel moment, evitându-se staţionarea în boxă a mai multor persoane (cu 

excepţia, evident, a cauzelor în care sunt implicate loturi de inculpaţi) şi a unui interval de timp mai mult 

decât cel care este absolut necesar pentru desfăşurarea procedurii.  

 

12. Regulile privitoare la distanțarea socială și purtarea măștii sunt obligatorii și în sălile de judecată. 

În cazul în care sunt implicate într-o cauză mai multe persoane private de libertate, preşedintele completului 

de judecată ia măsuri pentru păstrarea unei distanţe de 1,5 m între acestea pe durata şedinţei de judecată. 

  

 13. În situația în care ora stabilită pentru soluționarea dosarului în ședința de judecată nu este 

respectată datorită complexității cauzelor anterioare, părțile programate vor aștepta pe hol, sau în sala de 

judecată, dacă este posibil, cu respectarea regulilor de distanțare socială. 

 

 14. După finalizarea cauzei și a activității specifice, părțile și avocații vor părăsi sediul instanței, 

pentru a permite prezența altor persoane, într-un flux continuu, în orele de program ale tribunalului. 

 

 15. Se va evita pe cât posibil traversarea de la judecătorie spre tribunal și retur prin holurile interioare 

ale imobilului, urmând a fi utilizată preponderent curtea interioară, cu respectarea normelor de distanțare 

socială. Este interzisă staționarea pe holurile instanței, după depunerea actelor. 

 

 Important este de știut că, potrivit Hotărârii Colegiului de Conducere nr. 11/6.05.2020, față de 

dispozițiile art. 93 din Regulamentul de ordine interioară, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului 

superior al Magistraturii nr. 1375 din 17 decembrie 2015, începând cu 18 mai 2020,  fotografierea unor 

înscrisurile din dosarele instanţei,  este permisă, în toate cazurile,  după verificarea calității părții și  

aprobarea cererii de  către grefierul arhivar programat să asigure programul de lucru cu publicul. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXA 1* 

 

 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL încheiat astăzi,  

Data __________________orele_________________ 

 

 

 

 Subsemnatul _______________________________________, am interzis accesul 

numitului/numitei __________________________________________, în calitate de _______________, 

dosar nr.___________________________, deoarece, cu ocazia verificării termice, s-a constatat că are o 

temperatură mai mare de 37,5 grade. 

 

 

 

 

Semnătura 

 

     ____________________ 

 

 

 

 

 

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1 la  Decizia nr. 70/12.05.2020 a Președintelui Tribunalului Brașov. 

 

 

 


