
 

 

       COMUNICAT  
              09.03.2020 

 

 

1 În vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei determinate de 

infectarea cu COVID-19, începând cu data de 9 martie 2020, la Tribunalul Brașov, 

NU  se desfășoară program de lucru cu publicul în zilele de JOI și VINERI ale 

fiecărei săptămâni, la compartimentele: arhivă, registratură, Biroul local de 

expertize tehnice și judiciare şi B.I.R.P ale Tribunalului Brașov. 
    Programul la arhive, registratură, B.I.R.P și Biroul local de Expertize Tehnice 

judiciare, se va desfășura în zilele de Luni, Marți Miercuri, între orele 8:30 – 12:30.  

 Pentru desfășurarea în bune condiții a activității curente, Tribunalul Brașov, va 

pune la dispoziție încă o linie de comunicare a actelor de procedură, prin e-mail, adresă 

ce va fi comunicată pe site-ul instituției de îndată ce va deveni funcțională. 

 

2.  În contextul luării măsurilor necesare pentru prevenirea și limitarea efectelor 

epidemiei, Tribunalul Brașov face următoarele recomandări atât justițiabililor cât și 

reprezentaților legali/convenționali: 

 evitarea prezenței la instanță, în cazul în care aceasta nu este absolut 

necesară; 

 utilizarea, în principal, a mijloacelor electronice și tehnice pentru 

transmiterea actelor de procedură; 

 solicitarea în scris a amânării judecării cauzei sau, judecarea cauzei în lipsă, 

pentru motive medicale, cereri care vor fi comunicate cât mai urgent; 

  persoanele care se află în carantină/izolare la domiciliu, vor înștiința 

completul de judecată cu privire la acest aspect, printr-o cerere transmisă 

prin fax sau în format electronic; 

 Pe toată durata prezenței în instanță, publicul este rugat să respecte măsurile 

de igienă și protecție recomandate de Ministerul Sănătății, acestea fiind 

afișate la loc vizibil la sediul Tribunalului Brașov. 

 

3. De asemenea, vă informăm că, ședințele de judecată cu persoane private de 

libertate se vor desfășura, în situațiile în care este posibilă, prin sistem videoconferință. 

 Astfel, persoanele private de libertate vor fi citate pentru termenele ce se vor acorda, 

la locul de detenție (Penitenciarul Codlea, CRAP -  IPJ Brașov) unde, într-o încăpere, se va 

organiza o sală de ședință în care se va instala aparatura necesară desfășurării ședințelor de 

judecată în această modalitate. 

 Fiecare loc de detenție va fi anunțat cu cel puțin 48 de ore înainte de termen cu privire 

la cauzele care ședința de judecată se va desfășura prin videoconferință. 

 Se va evita pe cât posibil transportul persoanelor private de libertate la instanța de 

judecată. 




