
 

 

 

 

 

 

 

Anunţ 

Instrucţiuni privind accesul în instituţie pe durata stării de 

alertă 
 

 

►Pe durata prezenţei în sediile Tribunalului Ialomiţa, Judecătoriei Slobozia, 

Serviciului de probaţiune Ialomiţa, vă rugăm să respectaţi toate normele de igienă 

şi de conduită responsabilă recomandate de autorităţile sanitare pentru prevenirea 

infecţiei cu COVID-19.  

►La intrarea în clădire, în sălile de şedinţe, în grupurile sanitare există 

dispensere de dezinfectant. Vă rugăm să reţineţi că, potrivit hotărârii CNSU 

nr.24/2020, dezinfectarea mâinilor înainte de intrarea în spaţiile de lucru este 

obligatorie. 

 ►Vă rugăm să reţineţi că nu este permis accesul în incinta instanţei 

persoanelor care prezintă simptomatologia infectării cu virusul SARS-CoV-2 sau 

care refuză testarea în vederea stabilirii temperaturii corporale. 

În acest sens, prin Ordinul nr. 874/81/22 mai 2020 al Ministerului Muncii şi 

Protecţiei Sociale şi al Ministerului Afacerilor Interne s-a instituit în sarcina 

instituţiei obligaţia efectuării triajul epidemiologic pentru toate persoanele ce intră 

în clădire  şi supravegherii dezinfectării pe mâini a acestora. 

Conform ordinului amintit “ Triajul epidemiologic nu implică înregistrarea 

datelor cu caracter personal şi constă în: 

    a) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura 

înregistrată nu trebuie să depăşească 37,3°C); 

    b) observarea semnelor şi simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, 

strănut frecvent, stare generală modificată). 

     În cazul în care temperatura înregistrată depăşeşte 37,3°C, se recomandă 

repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2 - 5 minute de repaus. 

     Dacă se constată menţinerea unei temperaturi peste 37,3°C sau/şi prezenţa 

altor simptome respiratorii, persoanei nu i se permite accesul în incintă“ 

►Vă rugăm să reţineţi că  în incinta instituţiei 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 in sediul 

instanţei 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. 
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Dacă suferiţi de o afecţiune medicală care vă împiedică să aveţi căile 

respiratorii obturate de masca de protecţie vă rugăm să aduceţi cu dumneavoastră 

un certificat medical relevant şi actual şi să-l  prezentaţi agentului de pază. 

Dacă vă simţiţi rău anunţaţi imediat un membru al personalului pentru a 

beneficia de asistenţă imediată şi a se solicita asistenţă medicală de urgenţă. 

 ►Pe toată durata prezenţei în spaţiile închise - inclusiv în timpul deplasării 

pe holurile instituţiei, a timpului de aşteptare pentru intrarea în sala de judecată 

etc.- este obligatorie păstrarea unei distanţe minime de protecţie de 2 m faţă de 

persoanele din jur. Vă rugăm să respectaţi atenţionările primite în acest sens din 

partea personalului de pază sau a persoanelor anume desemnate şi să înţelegeţi 

raţiunile de securitate sanitară pentru care, în cazul nerespectării repetate a acestei 

obligaţii, puteţi fi condus de către personalul de pază în afara sediului instituţiei. 

Vă rugăm să reţineţi că, inclusiv într-o astfel de situaţie, completul de judecată va 

fi informat pentru a avea în vedere respectarea drepturilor dumneavoastră 

procedurale. 

►Vă rugăm să reţineţi că în această perioadă recomandăm cu tărie 

transmiterea actelor prin poştă electronică, fax sau servicii poştale, precum şi 

limitarea deplasărilor neesenţiale la  instanţă.  

►Dacă sunteţi infectat cu noul coronavirus. suspect sau aveţi vreo 

simptomatologie a acestei boli, vă aflaţi în carantină sau în izolare, informaţi 

instanţa şi nu vă prezentaţi la proces. 

►Accesul avocaţilor, consilierilor juridici, experţilor, interpreţilor, părţilor, 

participanţilor şi publicului se va realiza exclusiv pe calea de acces principală ( 

latura de sud a clădirii- bulevardul Cosminului). 

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. 

Pentru depunerea cererilor şi actelor de orice natură sau pentru studiul 

dosarelor, accesul la arhivă ori registratură se va realiza etapizat prin grija 

persoanelor însărcinate cu paza sediului instanţei, de regulă câte două persoane 

pentru fiecare compartiment. 

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. 

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. 

 

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat prin măsurile de acces şi de 

securitate sanitară luate, acestea având însă în vedere tocmai protejarea 

sănătăţii dumneavoastră şi a celorlalţi participanţi la proces. 

 

Vă mulţumim pentru colaborare! 

28.05.2020 


