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R O M Â N I A 

CURTEA DE APEL BRAŞOV 

Cabinetul Preşedintelui 

 

 

D E C I Z I A  nr. 121 

emisă astăzi, 27 august 2020  

 

- EXTRAS -  

 

 În temeiul prevederilor art. 43 și 46 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară 

și art. 7 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015,  

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 668/14.08.2020 privind prelungirea stării de alertă 

pe teritoriul României începând cu data de 16.08.2020 precum şi stabilirea măsurilor care se 

aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID -19 

publicată în M.Of. al României nr. 742/14.08.2020, 

Având în vedere recomandările Ministerului Justiţiei pentru armonizarea regulilor de 

prudenţă sanitară în sediile instanţelor şi parchetelor şi   

În considerarea prevederilor Hotărârii nr. 734/2020 a Secţiei pentru Judecători a 

Consiliului Superior al Magistraturii, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Secţiei pentru 

Judecători nr. 1095 din 20.08.2020, în vederea prevenirii pe durata stării de alertă a răspândirii 

infecției cu Coronavirus SARS-COV-2 la Curtea de Apel Brașov, care, începând cu data de 

1.09.2020 îşi are sediul pe str. Poienelor nr. 7B,   

 Președintele Curții de Apel Brașov, în exercitarea atribuțiilor manageriale proprii, 

emite următoarea  

 

D E C I Z I E: 

 

Art. 1. Pe durata stării de alertă, prin derogare de la prevederile în materie ale 

Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea C.S.M. 

nr. 1375/2015 şi ale regulilor generale de acces în sediul Curţii de Apel Braşov situat în Str. 

Poienelor nr. 7B, stabilite prin decizia nr. 120/26.08.2020 de către preşedintele Curţii de Apel 

Braşov, se instituie următoarele măsuri: 

 

1. Preşedinţii completelor de judecată vor 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 acest sens, preşedinţii completului de 

judecată vor putea avea în vedere şi identitatea de părţi sau de avocaţi ori de alţi participanţi în 

procedurile judiciare, în cauzele aflate pe listele de şedinţă. Listele, conţinând intervalele orare 

alocate fiecărui grup de cauze se comunică prin publicare pe pagina de internet a instanţei cu cel 

puţin 24 de ore înainte termenului de judecată, cu excepţia situaţiei în care acest termen nu poate 

fi respectat în cauzele urgente. 

 

2. La stabilirea listelor de şedinţă pe intervale orare, preşedinţii completelor de judecată 

vor avea în vedere duratele de timp necesare instrumentării cauzelor şi suspendării şedinţei de 

judecată pentru aerisirea/dezinfectarea sălii de şedinţă. Pentru cauzele complexe (de exemplu: cu 
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mai mulţi martori de audiat, cu părţi numeroase, derulate în sistem de videoconferinţă) este 

recomandabilă fixarea unei ore distincte la finalul şedinţei de judecată sau alocarea unei şedinţe  

separate. Este recomandabil de asemenea ca judecătorul să nu stabilească în cadrul aceleiaşi 

şedinţe de judecată mai multe cauze care să impună administrarea unei probaţiuni complexe. 

 

3. Pe citaţiile emise în vederea încunoştinţării părților despre termenele fixate, este 

obligatorie menţionarea intervalului orar aferent în care este programată cauza pentru a fi 

judecată. 

 

4. În situaţia în care se procedează la o modificare a planificărilor şedinţelor de judecată 

programate şi a repartizării acestora pe săli, această măsură trebuie adusă la cunoştinţa 

preşedintelui instanţei spre aprobare conform art. 89 alin. 2 din Regulamentul de ordine 

interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin H.CSM nr. 1375/2015. 

 

5. În cauzele penale care se vor judeca pe durata stării de alertă și în care inculpații sunt 

deținuţi în penitenciare sau centre de reținere și arest preventiv, desfăşurarea şedinţei de judecată 

se va face în continuare, de preferat, prin videoconferinţă conform prevederilor art. 62 din Legea 

55/2020, cu respectarea principiilor care guvernează procesul penal.  

 

6. În situația în care audierea persoanelor deținute în penitenciare sau centre de reținere și 

arest preventiv nu se poate realiza în sistem videoconferință datorită echipamentelor tehnice 

insuficiente cu care sunt dotate locurile de deținere, ori  din alte motive obiective stabilite de 

completul de judecată, se va dispune citarea acestora de la locurile de deținere, cu indicarea 

orelor la care persoanele deținute trebuie prezentate instanței. La întocmirea listelor de ședință în 

materie penală vor fi înscrise cu prioritate cauzele cu persoane private de libertate. Este permisă 

derogarea de la această regulă în situaţia în care judecarea cauzelor se realizează prin 

videoconferinţă iar dotarea tehnică a locului de deţinere cu echipamentele necesare impune 

stabilirea unor ore în cea de-a doua parte a zilei pentru  realizarea videoconferinţei. 

 

7. Completele 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. 

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. 

 

8. Un exemplar al listelor de şedinţă întocmite conform recomandărilor anterioare 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 intervalul orar în care este programată 

judecarea cauzelor cu persoane private de libertate 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. 

 

9. Efectivele de jandarmi vor permite accesul justiţiabililor în incinta Curții de Apel 

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

Grefierul va fi prezent în sala de şedinţă cu 10 minute înainte de începerea şedinţei de 

judecată. Intrarea în sălile de şedinţă a justiţiabililor, a avocaţilor, consilierilor juridici şi a altor 
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participanţi la procedurile judiciare, se va realiza doar cu 10 minute înainte de  ora menţionată în 

citaţie şi pe lista de şedinţă şi doar în situaţia în care judecarea cauzelor programate şi înscrise pe 

listă anterior, a fost finalizată iar sala dezinfectată şi aerisită.  

Punerea la dispoziţie a dosarelor spre consultare se realizează pentru o durată de timp de 

10 minute, după pătrunderea în sala de şedinţă, sub supravegherea grefierului de şedinţă, putând 

să se prelungească ulterior şi în timpul şedinţei, conform dispoziţiei preşedintelui completului de 

judecată. 

Completul de judecată va intra în sala de şedinţă şi va începe judecarea cauzelor după 10 

minute de la intrarea justiţiabililor, a avocaţilor, consilierilor juridici şi a altor persoane chemate 

la judecată, lăsând astfel timpul necesar consultării dosarelor. 

În situaţia în care, din motive obiective, cauzele stabilite pentru o anumită oră nu se 

finalizează în timpul preconizat, astfel încât ora de începere a judecării următoarelor cauze 

înscrise pe listă se decalează, se va permite accesul în sediul Curţii de Apel Braşov avocaţilor 

care acordă asistenţa juridică ori reprezintă părţile din dosarele ce urmează, a consilierilor 

juridici, experţilor şi interpreţilor, iar aceştia vor staţiona în aşteptare pe holul instanţei, cu 

respectarea regulilor de distanţare socială, conform indicaţiilor primite de la jandarmii care 

asigură paza clădirii.  

 

10. Purtarea măştii de protecţie în incinta sediului Curții de Apel Brașov, pe coridoare, 

săli de ședință, arhive, grupuri sanitare, este în continuare obligatorie pentru personalul instanței 

şi personalul care asigură paza instanţei.  

Accesul în sediul instanței al celorlalte persoane, indiferent de scop şi de calitatea pe care 

o au, se face numai cu purtarea obligatorie a măştii de protecţie sau a oricărui obiect textil care să 

acopere gura şi nasul (eşarfă, fular, material), care va fi menţinută pe toată durata staţionării în 

sediul instanţei, pe coridoare, săli de ședință, arhive, grupuri sanitare. 

 

11. Dezinfectarea cu substanţele puse la dispoziţie la intrarea în sediul instanţei este 

obligatorie pentru toate persoanele care pătrund în sediu, indiferent de motivul pentru care vor să 

acceadă în sediul instanţei. 

 

12.  …………………………………….. 

Accesul participanţilor la procedurile judiciare se va face exclusiv pe uşa de acces prin 

intrarea principală, din strada Poienelor, unde se găseşte amplasat punctul de control al 

jandarmilor care asigură paza. 

Accesul escortei cu persoanele private de libertate se va face exclusiv pe uşa de acces 

dispusă în spatele clădirii destinată acestui scop. 

 

13. Este obligatoriu în continuare, pe durata stării de alertă, pentru tot personalul Curții 

de Apel Brașov triajul epidemiologic. 

Triajul epidemiologic este obligatoriu şi pentru procurori, avocaţi, justiţiabili, consilieri 

juridici, interpreţi, experţi şi ceilalţi participanţi la procedurile judiciare, ori persoane care vor să 

acceadă  în sediul instanţei.  

Testarea cu scannerul termic se va realiza la punctul de control amplasat la parterul 

sediului Curţii de Apel, la intrarea principală. 

În cazul în care temperatura corpului unei persoane depășește 37,3 grade la două testări 

consecutive la interval de minim 3 minute, efectivele de jandarmi au obligația de a împiedica 

pătrunderea acesteia în incinta sediului și de a anunța de îndată persoana desemnată de Comitetul 

pentru situații de urgență constituit la nivelul Curţii de Apel Braşov, care va proceda, după caz,  

la anunţarea completului de judecată, prin grefierul de şedinţă, în cazul în care persoana se 

prezintă ca participant la o procedură judiciară, ori a celorlalte persoane desemnate: grefierului 

șef secție, președintelui de secție, prim grefierului, managerului economic, specialistului şef IT, 

sau preşedintelui ori vicepreşedintelui instanţei, după caz, situația ivită, urmând a fi luate de către 

aceștia măsurile stabilite. 
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Accesul în sediul Curţii de Apel Braşov  a persoanelor depistate cu temperatură  peste cea 

menţionată în aliniatul precedent, este permis ulterior doar cu adeverinţă de la medic care să 

lămurească situaţia medicală a persoanei, atestând starea de sănătate a acesteia şi inexistenţa 

riscului răspândirii virusului SARS COV – 2. 

Persoana desemnată de Comitetul pentru situații de urgență comunică grefierului de 

şedinţă situaţia procurorului, jurisconsultului, experţilor, persoanelor chemate la judecată, a 

avocaţilor sau a altor reprezentanţi legali, depistate cu temperatură crescută; grefierul de şedinţă 

la rândul său anunţă preşedintele completului de judecată, după care îndrumă persoana la medic 

pentru a obţine o adeverinţă care să-i ateste starea de sănătate. 

Persoana desemnată de Comitetul pentru situații de urgență comunică prim grefierului 

situaţia persoanelor depistate cu temperatură crescută care doresc să pătrundă în instanţă pentru a 

se deplasa la arhive şi registratură. 

Persoana desemnată de Comitetul pentru situații de urgență comunică conducătorului 

Biroului de informare şi relaţii cu publicul situaţia persoanelor depistate cu temperatură crescută 

care doresc să pătrundă în instanţă pentru consiliere B.I.R.P.. 

Completul de judecată va fixa o oră la sfârşitul şedinţei de judecată la care se va efectua 

apelul cauzelor în care, avocaţii, procurorul, jurisconsultul, părţile sau celelalte persoane chemate 

la judecată, au fost depistate cu temperatură, oră care va fi comunicată tuturor părţilor din acea 

cauză, după care, în funcţie de situaţie, va decide cu privire la judecarea acelor cauze (dacă 

persoanele au revenit cu adeverinţă de la medicul de familie care să lămurească situaţia) sau 

amânarea judecării lor pentru un alt termen de judecată. 

 

14. Se aduce la cunoștința justițiabililor chemați la judecată, prin publicarea unui 

comunicat pe pagina de internet a Curţii de Apel Braşov, a condiţiilor menţionate în prezenta 

decizie în care se realizează accesul în sediul instanţei pe durata stării de alertă 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. 

 

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

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

Apel Braşov că li 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. 

 

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

condițiile prevăzute la pct. 13, 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. 

 

17. Se limitează accesul persoanelor interesate la arhivele Curții de Apel Brașov pentru 

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

persoane concomitent.  

Programul cu publicul la toate cele trei arhive se stabilește, începând cu data de 

31.08.2020, la patru ore, respectiv, în intervalul 9-13 în fiecare zi lucrătoare, astfel: 

- Program pentru justiţiabili, în intervalul 9-11, cu recomandarea ca timpul de staționare 

în aceste spații să nu depășească 15 minute, cu posibilitatea prelungirii în situaţii excepţionale. 
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- Program pentru avocaţi, consilieri juridici, experţi, lichidatori, executori judecătoreşti în 

intervalul 11-13, cu recomandarea ca timpul de staţionare în aceste spaţii să nu depăşească 15 

minute la arhivele nonpenale, respectiv, 30 de minute la arhiva penală, cu posibilitatea 

prelungirii în situaţii excepţionale. Acestor persoane accesul le va fi permis numai cu 

programarea telefonică prealabilă, neînsoţite de părţi, cu respectarea regulilor de distanţare 

socială.  

- Program de studiu pentru persoanele private de libertate, în principal în arhiva penală, 

în intervalul orar 11-13, în funcţie de programările făcute şi de spaţiul disponibil.  

 

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

data de 1.09.2020, de două ore în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 9-11 iar în zilele de luni 

o oră, după programul de funcţionare a instanţei în intervalul 16-17. Se recomandă justițiabililor 

sau persoanelor interesate să formuleze cererile privind solicitarea de informații de interes public 

conform Legii nr. 544/2001, prin e-mail, fax ori telefonic, datele de contact fiind disponibile pe 

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

 

19.  ……………………………………. 
 

Art. 2. La momentul emiterii prezentei decizii, îşi încetează valabilitatea decizia nr. 

85/2020 Consolidată emisă de preşedintele Curţii de Apel Braşov. 

 

Art. 3. Prezenta decizie va fi popularizată prin afişarea la loc vizibil, prin publicarea în 

extras pe pagina de internet a Curţii de Apel Braşov şi prin comunicarea în extras către Baroul 

Braşov, Baroul Covasna, Uniunea Naţională a Barourilor din România, Penitenciarul Codlea, 

Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Braşov şi Parchetului de pe lângă 

Curtea de Apel Braşov.   

  

Emisă astăzi, 27 august 2020. 

 

 

Preşedintele Curţii de Apel Braşov 

Judecător Nicoleta Hădărean 


