
JUDECĂTORIA BUFTEA 

 

ANUNȚ 

 

Măsuri luate de Judecătoria Buftea în contextul combaterii răspândirii virusului 

COVID - 19: 

- se recomandă persoanelor care au călătorit în ultimele 14 zile în străinătate sau 

în țară, în localitățile cu suspiciune/confirmare a virusului sau a celor care au intrat în contact 

în ultimele 14 zile cu o persoană diagnosticată/monitorizată pentru posibilă infecție cauzată de 

COVID - 19 să nu se deplaseze la instanță, iar, dacă este absolut necesar să comunice (fax, 

telefon sau e-mail) această cauză; 

- justițiabililor care nu au o astfel de problemă, dar au alte afecțiuni respiratorii, 

li se recomandă să poarte mască de protecție în toată perioada în care se află în sediul 

Judecătoriei Buftea. De asemenea, se recomandă să evite contactul cu alte persoane, să aștepte 

în afara sălii de ședință până la strigarea cauzei; 

- pentru evitarea infectării cu virusul COVID -19 sau alți viruși se recomandă 

tuturor justițiabililor să nu intre în contact direct cu alte persoane, să păstreze o distanță de 

minim 1 metru față de personalul Judecătoriei Buftea aflat în relație directă cu publicul, să 

aștepte în afara compartimentelor Arhivă/Registratură până la eliberarea biroului respectiv, să 

evite supra-aglomerarea în sala de ședință; 

- în vederea reducerii riscului de infectare cu coronavirus - COVID -19 sau alte 

infecții respiratorii se solicită ca transmiterea și primirea corespondenței să fie exclusiv în 

format electronic (fax, email) și evitarea prezenței la sediul Judecătoriei Buftea dacă nu este 

absolut necesară, prin solicitarea judecării cauzei în lipsă sau a amânării pe considerente de 

boală, dacă este cazul; 

- justițiabilii sunt obligați să se supună verificărilor efectuate de jandarmii din 

cadrul Judecătoriei Buftea și să furnizeze în mod corect informațiile solicitate de aceștia; 

- în situația în care starea de sănătate a justițiabililor se deteriorează în perioada 

în care se află în sediul Judecătoriei Buftea, aceștia trebuie să anunțe de îndată jandarmul pentru 

a li se asigura asistență medicală de urgență. 

Vă mulțumim pentru înțelegere, 

Conducerea administrativ —judiciară a Judecătoriei Buftea 


