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DECIZIA NR. 5 

din 23 martie 2022 

 

BULIGA IONELA SPERANŢA, preşedintele TRIBUNALULUI SPECIALIZAT 

MUREŞ, numită în baza Hotărârii nr.1557 din 16.12.2021 a Secţiei pentru judecători a 

Consiliului Superior al Magistraturii, 

Având în vedere că, începând cu data de 9 martie 2022, încetează aplicabilitatea HG nr. 

171/3 februarie 2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și stabilirea 

măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19,  

În exercitarea atribuţiilor prevăzute de art. 7 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de ordine 

interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 1375/2015,  

 

DECIDE : 
 

  Art. 1. Începând cu data de 9 martie 2022, încetează aplicabilitatea măsurilor dispuse în 

scopul prevenirii răspândirii infecţiei cu coronavirusul SARS CoV-2 pe perioada stării de alertă 
instituite pe întreg teritoriul României, referitoare la:  

• condiţiile de acces şi staţionare în sediul instanţei, la compartimentele auxiliare care 

desfăşoară activităţi cu publicul, în sălile de judecată şi pe holurile din proximitatea 

acestora, precum şi la Biroul de informare şi relaţii publice;  

• obligativitatea respectării regulilor de protecție sanitară specifice perioadei de alertă;  

• transmiterea solicitărilor, cererilor, petiţiilor adresate Biroului de informare şi relaţii 

publice exclusiv prin mijloacele de comunicare prevăzute de lege (poştă, curier, fax, e-

mail).  

 

  Art. 2. Îşi menţin aplicabilitatea măsurile referitoare la desfăşurarea şedinţelor de judecată pe 

intervale orare, respectiv citarea părților/participanților pentru ora/intervalele orare stabilite de 

completele de judecată.  

   

  Art. 3. Se menţine recomandarea vizând desfăşurarea şedinţelor de judecată în cauzele civile prin 

videoconferinţă, în cazul în care părţile sunt de acord şi completul de judecată apreciază că această 

modalitate asigură respectarea principiilor ce guvernează procesul civil.  
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  Art. 4. Se menţin recomandările vizând transmiterea corespondenţei în legătură cu dosarele 

aflate pe rolul instanţei prin utilizarea mijloacelor de comunicare rapidă (fax, e-mail) şi 

consultarea documentelor din dosare prin accesarea aplicaţiei informatice „Info dosar”, pe baza 

parolelor atribuite şi comunicate în acest scop.  

  

  Art. 5. Se menţine recomandarea vizând programarea părţilor, avocaţilor, practicienilor în 

insolvenţă pentru studiul dosarelor la arhivă, la numărul de telefon 0265/262010 interior 104.    

  

  Art. 9. Se menţin măsurile pentru asigurarea igienizării şi dezinfectării spaţiilor din sediul 

Tribunalului Specializat Mureş (cale de acces, casa scării, holuri, registratură/arhivă, săli de 

judecată, birouri, grupuri sanitare). Se menţin măsurile pentru protecţia sanitară a personalului 

instanţei (judecători, personal auxiliar de specialitate, personal conex), privind asigurarea gelului 

dezinfectant pentru mâini, a alcoolului sanitar, a soluţiilor dezinfectante pentru suprafeţe, etc., 

respectiv a măştilor de protecţie – în măsura solicitărilor, dacă va fi cazul.  

  

  Art. 10. Se menţine recomandarea adresată publicului care are acces în sediul instanţei, cu privire 

la dezinfectarea mâinilor prin utilizarea gelului dezinfectant din dozatoarele montate la intrarea în 

sediul instanţei, respectiv la intrarea în registratură/arhivă/săli de judecată. 

 

  Art. 6. Prezenta decizie va fi comunicată judecătorilor, personalului auxiliar de specialitate şi 

personalului conex din cadrul Tribunalului Specializat Mureş, fiind adusă la cunoştinţa publicului 

prin postarea pe pagina de internet a instanţei.  

  
 

P R E Ş E D I N T E, 

judecător BULIGA IONELA SPERANŢA 

 

 


