
 

 

COMUNICAT 

 

În scopul diminuării riscului răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de virusul 

gripal COVID -19 pentru a asigura sănătatea şi securitatea în muncă a personalului 

Judecătoriei Călăraşi,  sănătatea justiţiabililor,  dar şi  pentru buna desfăşurare a activităţii de 

judecată,  prin Decizia Preşedintelui Judecătoriei Călăraşi nr. 13/10.03.2020,  s-au dispus o 

serie de măsuri,  pe care Biroul de Informare şi Relaţii Publice este abilitat să le aducă la 

cunoştinţă publică. 

S-a recomandat completurilor de judecată ca strigarea cauzelor şi implicit a 

justiţiabililor prezenţi pentru şedinţa de judecată să se facă în etape,  pe loturi de 2-3 cauze, 

astfel încât să se evite aglomerarea în sălile de judecată şi să se asigure, în acelaşi timp, 

publicitatea şedinţelor de judecată.  

S-a recomandat completurilor de judecată, ca prin intermediul jandarmilor 

responsabili de sala de judecată, să se îngrijească ca în timpul şedinţei de judecată,  

justiţiabilii şi avocaţii să păstreze între ei o distanţă de cel puţin 1 m şi 50 cm. 

S-a dispus ca în birourile de arhivă şi registratură, accesul publicului să se facă pe 

rând, grefierii acestor compartimente şi grefierul şef urmând să ia măsurile necesare pentru 

introducerea pe rând a persoanelor în încăperi dar şi pentru păstrarea unei distanţe 

corespunzătoare între cei aflaţi la uşă, în aşteptare. 

S-a dispus ca grefierul şef să ia măsuri şi să ia legătura cu responsabilul salariaţilor 

societăţii care asigură curăţenia în incinta Judecătoriei Călăraşi, pentru a-i supraveghea şi a se 

asigura că aceştia  dezinfectează sălile de şedinţă şi Sala Paşilor cu produse dezinfectante pe 

bază de alcool şi clor. 

Aceleaşi măsuri vor fi luate şi pentru compartimentul arhivă/registratură la terminarea 

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

limita fondurilor necesare cu măşti de protecţie şi produse de dezinfectare a mâinilor şi a 

suprafeţelor, prin grija grefierului şef. 

S-a interzis accesul în incinta Judecătoriei Călăraşi a persoanelor cu privire la care 

autorităţile competente au dispus măsuri de carantină sau de autoizolare, până la expirarea 

acestor măsuri.  

S-a interzis accesul în incinta Judecătoriei Călăraşi a persoanelor care au călătorit în 

zonele de risc, în ultimele două săptămâni sau care, deşi nu au călătorit, suspectează că au 

intrat în contact în România cu persoane care au călătorit în respectivele zone precum şi a 

celor care prezintă simptomatologia specifică infectării cu virusul gripal. 

S-a  recomandat justiţiabililor şi avocaţilor ca în Sala Paşilor să păstreze o distanţă de 

cel puţin 1 m şi 50 cm unii faţă de ceilalţi, astfel încât să fie evitat riscul unei eventuale 

infectări. 

S-a adus la cunoştinţă Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi I.P.J Călăraşi, care 

are în subordine Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă, să nu prezinte la instanţă 

persoanele aflate sub puterea unei măsuri preventive privative de libertate, dacă aceste 

persoane sunt aduse din zonele de risc, până când starea de sănătate a acestora nu va fi 

clarificată, în sensul că nu sunt purtătoare de virus şi nici persoanele care prezintă 

simptomatologia specifică infectării  cu virusul gripal.  

S-a recomandat instituţiilor de mai sus, ca la instanţă să fie aduse numai persoanele 

admise la triajul epidemiologic efectuat în acest sens de medicul penitenciarului. 
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