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COMUNICAT 

 
privind reluarea activităţii la Tribunalul Ialomiţa şi la judecătoriile arondate acestui 

tribunal, începând cu data de 15 mai 2020 

 

 

 

Având în vedere reluarea activităţii la Tribunalul Ialomiţa şi la judecătoriile arondate 

acestui tribunal (Judecătoria Slobozia, Judecătoria Urziceni şi Judecătoria Feteşti), începând cu data 

de 15 mai 2020, odată cu încetarea stării de urgenţă dispusă prin Decretul Preşedintelui României 

nr. 195/2020 şi prelungită prin Decretul nr. 240/2020 şi, totodată, având în vedere riscul încă 

crescut de răspândire a virusului gripal COVID-19 şi necesitatea adoptării unor noi măsuri care să 

permită Tribunalului Ialomiţa să funcționeze în continuare în condiții de siguranță și cu mijloace 

adecvate pentru a asigura sănătatea şi securitatea în muncă a personalului, precum şi sănătatea 

justiţiabililor; 

Având în vedere Hotărârea nr. 734 din data de 12.05.2020, adoptată de Secția pentru 

judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, precum şi Hotărârea Colegiului de Conducere al 

Curţii de Apel Bucureşti nr. 97/11 mai 2020; 

Colegiul de Conducere al Tribunalului Ialomiţa a adoptat Hotărârea nr. 6 din 13 mai 2020, 

prin care a dispus ca activitatea instanţei să fie reluată începând cu data de 15mai 2020, stabilind o 

serie de măsuri, din care Biroul de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Tribunalului Ialomiţa este 

abilitat să aducă la cunoștință publică următoarele: 

 

Măsuri privind accesul, circulația și staționarea în sediul Tribunalului Ialomița și 

Judecătoriei Slobozia 

Începând cu data de 15.05.2020, accesul în sediul Tribunalului Ialomița și Judecătoriei 

Slobozia se va realiza pe două căi de acces: 

-intrarea pricipală (latura de sud a clădirii) –Bulevardul Cosminului; 

-intrarea secundară (latura de vest a clădirii) –intrarea Judecătoriei Slobozia. 

Accesul personalului Tribunalului Ialomița, Judecătoriei Slobozia și Serviciului de probațiune 

se realizează exclusiv pe intrarea secundară (pe latura de vest a clădirii - intrarea Judecătoriei 

Slobozia). 

Accesul avocaților, consilierilor juridici, experților, interpreților, părților, participanților și 

publicului se va realiza exclusiv pe calea de acces principală (latura de sud a clădirii - Bulevardul 

Cosminului). 

Accesul procurorilor și a personalului parchetului se va realiza exclusiv pe intrarea secundară 

(pe latura de vest a clădirii - intrarea Judecătoriei Slobozia). 

Accesul în sediul instanței se va realiza cu respectarea unei distanțe sociale de cel puțin 1,5 

metri. 

Accesul publicului către arhiva şi registratura Tribunalului Ialomiţa se va face pe scările 

interioare de pe latura de est, iar pentru arhiva şi registratura Judecătoriei Slobozia şi Serviciul de 

probaţiune se vor utiliza scările interioare de pe latura de vest. 
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Pentru depunerea cererilor și actelor de orice natură sau pentru studiul dosarelor, accesul la 

arhivă ori registratură se va realiza etapizat prin grija persoanelor însărcinate cu paza sediului instanței, 

de regulă câte două persoane pentru fiecare compartiment. 

Nu se permite accesul în incinta instanţei a persoanelor care prezintă simptomatologia infectării 

cu virusul SARS-CoV-2. În acest scop, personalul jandarmeriei care asigură paza sediului instanţei şi 

supraveghează securitatea accesului în incintă, va testa cu ajutorul termoscannerelor justiţiabilii, 

reprezentanţii acestora, procurorii şi avocaţii la intrarea în sediul instanței şi nu va permite accesul 

celor care prezintă temperatura de 37,5 grade sau mai mare şi nici persoanelor care prezintă simptome 

de viroză, gripă sau răceală (în cazul în care la prima testare persoana prezintă temperatura de 37,5 

grade sau mai mare se va proceda la o nouă testare la interval de 5 minute).  În cazul depistării unor 

astfel de situaţii, va fi încunoştinţat preşedintele instanţei, dar şi preşedintele de complet, pentru a fi 

dispuse măsurile administrative sau judiciare corespunzătoare. 

Accesul în clădire nu va fi permis persoanelor care refuză testarea în vederea stabilirii 

temperaturii corporale. 

În interiorul sediului, purtarea măştii de protecţie facială este obligatorie pentru toate 

persoanele, atât în interiorul, cât şi în afara sălilor de judecată. Personalul jandarmeriei care asigură 

paza sediului instanţei şi supraveghează securitatea accesului în incintă va interzice accesul în sediul 

instanţei a persoanelor care nu poartă mască de protecţie. În situaţii excepţionale, pentru persoanele 

care nu au mască de protecţie, aceasta va fi pusă la dispoziţie de către instanţă. 

Completurile de judecată vor interzice accesul în sala de judecată a persoanelor care nu poartă 

măşti de protecţie facială şi vor dispune îndepărtarea din sală a celor aflaţi într-o atare situaţie. 

Circulația în sediul instanței este permisă persoanelor care nu sunt angajate ale Tribunalului, 

Judecătoriei Slobozia, Serviciului de probațiune, exclusiv spre sălile de ședință, birouri arhivă, 

registratură, biroul executări penale, toalete. 

Staționarea în sediul instanței este permisă doar pe durata de timp necesară desfășurării 

activității în care persoana este implicată. După terminarea ședinței de judecată sau după rezolvarea 

solicitărilor în cadrul compartimentelor arhivă/registratură se va părăsi de îndată sediul instanței. 

 

Măsuri privind activitatea de judecată 
Completurile de judecată, sub îndrumarea președinților de secție, vor lua măsuri necesare, în 

perioada 15-25 mai 2020, pentru stabilirea termenelor de judecată și citarea părților în procesele a căror 

judecată a fost suspendată de plin drept în perioada stării de urgenţă. 

În vederea evitării interacţiunii în sala de judecată, dar şi pe sala paşilor pierduţi, preşedinţii 

completurilor de judecată vor lua măsuri pentru limitarea numărului de persoane în sala de judecată şi 

vor stabili intervale orare pentru strigarea cauzelor, pe loturi de dosare, justiţiabilii urmând a fi citaţi cu 

menţionarea pe citaţie a orei care deschide intervalul. Aceste intervale vor fi stabilite chiar şi pentru 

acele dosare aflate pe rol, cu termene de judecată deja stabilite, pentru care nu mai există timpul 

necesar emiterii unor noi citaţii cu intervalul orar stabilit sau nu există posibilitatea încunoştinţării în 

timp optim prin alte mijloace a justiţiabililor şi avocaţilor lor, lista întocmită de grefier cu menţiunea 

orei urmând a fi afişată pe portalul instanţei dar şi în exteriorul instanţei, pe uşa de acces pentru public. 

Lista de ședință va fi comunicată și baroului de avocaţi. 

Grefierii de şedinţă vor preda, cel mai târziu cu două zile înaintea şedinţei de judecată, lista 

cauzelor cu orele menţionate, specialiştilor IT, în vederea afişării pe portal, urmând ca după terminarea 

şedinţei aceste liste să fie eliminate, în vederea evitării supraaglomerării portalului cu un număr mare 

de liste. Pe uşa de intrare în sediul instanţei şi la uşa sălii de şedinţă, listele se vor afişa în dimineaţa 

şedinţei, prin grija grefierului de şedinţă. 

Grefierul de şedinţă va fi prezent în sala de şedinţă de regulă cu 15 minute înainte de începerea 

şedinţei de judecată. Punerea la dispoziţie a dosarelor spre consultare procurorului, părţilor, 

reprezentanţilor sau avocaţilor acestora se va face doar în intervalul orar alocat cauzelor respective, cu 

aprobarea preşedintelui de complet. 
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Accesul părţilor şi al participanţilor la procedurile judiciare se va face în incinta instanţei cu cel 

mult 20 de minute înainte de ora stabilită pentru şedinţă, iar în sala de judecată cu cel mult 10 minute 

înainte. 

Completul de judecată va lua toate măsurile necesare astfel încât dezbaterea cauzelor să nu 

depăşească intervalul orar fixat. Dacă se impune lăsarea unei cauze la a doua strigare, aceasta va fi 

apelată la finalul intervalului orar prestabilit pentru grupul de cauze din care face parte şi cauza 

respectivă. 

Se recomandă ca în dosarele penale cu arestaţi preventiv în cauză sau în alte cauze să fie 

utilizată în continuare desfăşurarea şedinţelor de judecată prin videoconferinţă, în măsura în care 

completul de judecată apreciază că este posibil, cu respectarea drepturilor legale ale părţilor dar şi a 

principiilor care guvernează procesul penal. 

După data de 15 mai 2020, în materie non-penală, se va relua procedura prealabilă, în cauzele în 

care această procedură fusese suspendată pe perioada stării de urgenţă. 

Preşedinţii de secţie şi de instanţe vor stabili, dacă este necesar, proceduri detaliate pentru 

fixarea termenelor de judecată şi citarea părţilor şi vor soluţiona orice dificultate apărută în activitatea 

completurilor de judecată în aplicarea prezentei hotărâri. 

 

Măsuri privind relația cu publicul 
Programul de lucru cu publicul la birourile registratură, arhivă, informare și relații publice din 

cadrul Tribunalului Ialomița va fi următorul: 

-registratură: luni-vineri 8,30-12,30 

-arhivă: luni-vineri-8,30-12,30 

-biroul de informare și relații publice: luni-vineri 8,30-12,30 

Pentru informații, programări și relații telefonice privind dosarele înregistrate pe rolul instanței, 

programul birourilor registratură, arhivă, informare și relații publice este luni-vineri, de la 8,30- 15.30. 

Recomandă ca pentru consultarea dosarelor, obţinerea de relaţii, precum şi orice alte solicitări 

ce se înscriu în sfera activităţii cu publicul desfăşurate de compartimentele arhivă părțile, avocații să se 

programeze telefonic cu cel puţin două zile înainte. Programarea se va face la numărul de telefon mobil 

alocat arhivei Tribunalului Ialomiţa, respectiv 0721576459, număr ce va fi  afișat pe portal, dar şi în 

locuri vizibile, în incinta instanţei. 

Pentru fluidizarea activităţii la aceste compartimente, se recomandă folosirea în general, a 

telefoanelor mobile, a tabletelor sau a altor mijloace proprii 

justiţiabililor/reprezentanţilor/avocaţilor/experţilor pentru efectuarea de fotocopii şi limitarea timpului 

alocat la aproximativ 15 min./persoană. 

Eliberarea certificatelor de grefă şi a copiilor legalizate de pe hotărâri sau alte acte din dosare se 

va face, de asemenea, pe bază de programare, urmând a fi înmânate la data şi ora stabilită sau 

comunicate prin mail/fax. Cererile de eliberare cauţiuni vor fi direcţionate către grefierii şefi de secţii, 

care vor anunţa părţile despre data şi ora stabilită în vederea ridicării acestora. 

Recomandă părţilor şi participanţilor la procese, dar şi altor cetăţeni care apelează la serviciul 

public al justiţiei, să nu transmită corespondenţa prin poştă sau curier (pe hârtie), ci prin celelalte 

mijloace de comunicare prevăzute de lege (fax, e-mail care să aibă atașat și documentul scanat) şi să 

indice în cererile pe care le formulează o adresă de corespondenţă electronică sau un număr de fax, la 

care să primească acte de procedură sau alte comunicări. 

Președintele instanței sau al compleului de judecată va aprecia asupra situațiilor derogatorii în 

care este permisă depunerea sau transmiterea documentelor în formă fizică. 

 

Măsuri privind dezinfectarea sediului instanţei 
Personalul Compartimentului administrativ, sub coordonarea directă 

a managerului economic, va lua măsurile necesare şi va supraveghea igienizarea de către 

personalul responsabil cu efectuarea/menţinerea curăţeniei în incinta Tribunalului Ialomiţa şi 

instanţelor arondate. 
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Personalul responsabil cu efectuarea/menţinerea curăţeniei din cadrul Tribunalului   Ialomiţa   si   

Judecătoriei Slobozia va spală si dezinfecta cu substanţe specifice pe baza de clor sau alcool , conform 

planului de măsuri adoptat în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei determinate de 

infestarea cu COVID-19, astfel; 

-va spală si dezinfecta holurile, grupurile sanitare, precum si toate clanţele uşilor, uşile, 

balustrada inox acces clădire,  balustrada scări  interioare, mobilierul   din     sala     paşilor    si   

întrerupătoarele, de  cel puţin 2 ori pe zi, respectiv la orele 13,00 si 17,30; 

-va spală si dezinfecta sălile de judecata si spatiile de detenţie  de cel puţin de 2 ori pe zi, 

respectiv la orele 07,30 şi la terminarea şedinţelor de judecata sau eliberarea spaţiilor de detenţie, după 

caz. Dezinfectarea se va realiza o dată şi în timpul şedinţei de judecată, conform programului agreat în 

prealabil de completul de judecată, în cazul şedinţelor de judecată prelungite. 

Aceleaşi măsuri vor fi luate şi pentru compartimentele arhivă/registratură la 

terminarea programului de lucru cu publicul, personalul acestor compartimente urmând a fi 

dotat cu măşti de protecţie, viziere şi produse de dezinfectare a mâinilor 

şi a suprafeţelor. 

 

 

 

14.05.2020 

 

 

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

AL TRIBUNALULUI IALOMIŢA 
 

Purtător de cuvânt, 

Judecător Andrei Adriana  

 

 

 


