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R O M Â N I A 

JUDECĂTORIA ALEŞD 

JUDEŢUL BIHOR  

   

                                                         ORDIN DE SERVICIU NR. 9 

 din 19 mai 2020   

 

 Preşedintele Judecătoriei Aleşd, judecător CIPLEU ANCA DIANA,   

 Reținând contextul excepțional generat de pandemia de COVID-19 și evoluția acesteia pe 
teritoriul României;  
 Având în vedere prevederile pct.3 lit. b din Anexa la Hotărârea nr. 24 din 14 mai 2020 
a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, privind aprobarea instituirii stării de alertă 
la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi control a infecţiilor, în contextul situaţiei 
epidemiologice generate de virusul SARSCoV-2, prevederi potrivit cărora „Instituţiile publice şi 
operatorii economici care desfăşoară activităţi comerciale/de lucru cu publicul ce implică accesul 
persoanelor în interiorul clădirilor, iau măsuri pentru organizarea activităţii, astfel: 
  a) accesul trebuie să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafaţă minimă de 4 mp 
pentru fiecare client/persoană şi o distanţă minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate; 
 b) să nu permită accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, 
depăşeşte 37,30C;  
 Văzând şi ordinul de serviciu nr. 14 din 15 mai 2020 emis de preşedintele Curţii de Apel 
Oradea; 

Emite următorul  

 O R D I N:  

 

Art. 1. Se modifică ordinul de serviciu nr.8 emis la data de 15 mai 2020, în sensul că:  

Accesul personalului, al justițiabililor și al celorlalte categorii de participanți la procesele 
civile/penale se va face în Judecătoria Aleşd cu respectarea strictă a distanței sociale de 2 m, iar 
persoanelor depistate, de către corpul de jandarmi, cu temperatura mai mare de 37,3 grade 
nu li se va permite accesul în instanţă.  

  Art. 2 Prezentul ordin se postează pe portalul intranet al Judecătoriei Aleşd și se comunică 
pentru luare la cunoştinţă şi aplicare corespunzătoare, în limitele atribuţiilor ce îi revine fiecărei 
persoane vizate de prevederile lui, întregului personal al Judecătoriei Aleşd, pe bază de semnătură 
precum şi în format electronic pe adresele de mail, Corpului de Jandarmi şi spre informare Baroului 
Bihor.    

 

PREŞEDINTELE JUDECĂTORIEI ALEŞD 

CIPLEU ANCA 


