
                                                 
 

 

Judecătoria Făgăraş 

Cabinetul Preşedintelui 

 

D E C I Z I A  NR. 27 

din 25.10.2021 

 

În conformitate cu  dispoziţiile art. 43 şi 46 din Legea nr. 304/2004, 

republicată, privind organizarea judiciară, ale  art. 13 raportat la art. 7 lit. 

a și lit. s, art. 92 alin. (2) din Regulamentul de ordine interioară al 

instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1375/2015; 

Având în vedere prevederile H.G. nr.1130/22.10.2021,  

Preşedintele Judecătoriei Făgăraş emite următoarea 

 

D E C I Z I E 

prin care se stabilesc următoarele măsuri, pentru perioada 26.10.2021 – 

26.11.2021: 

 

ART. 1. Măsuri privind relația cu publicul.  

 

1.Se suspendă programul de lucru cu publicul la toate 

compartimentele Judecătoriei Făgăraș în perioada 26.10.2021 – 

8.11.2021, inclusiv. 

2.Cererile adresate instanței urmează a fi trimise, pe cât posibil, în 

format electronic, mail, fax ori poștă. 

3.Se recomandă depunerea înscrisurilor pentru dosare prin mijloace 

de comunicare electronică permise de lege (e-mail, fax) cu cel puțin două 

zile înainte de termenul fixat pentru judecată, urmând ca originalul acestor 

înscrisuri să fie prezentat completului la termen, dacă este solicitat de către 

acesta. 



4.Pentru comunicarea actelor de procedură în format electronic și 

acces la dosarul electronic, se vor urma instrucțiunile de pe portalul 

Judecătoriei Făgăraș. 

5.Persoanele care s-au programat pentru studiu dosare, până la data 

prezentei, vor avea acces în intervalul menționat. 

 

ART. 2. Măsuri privind accesul în clădirea Judecătoriei Făgăraș și 

sălile de judecată/arhivă/registratură.  

 

1. Accesul părților și a participanților la procedurile judiciare în 

incinta instanței, sala de așteptare și sala de judecată, se va face cu cel mult 

10 minute înainte de ora stabilită pentru ședință. Va fi permis accesul în 

aceste spații în ordinea soluționării dosarelor, cu limitarea numărului de 

persoane în vederea respectării distanței de 1,5 m între acestea. După ce 

dosarul va fi soluționat, este interzis participanților la proces staționarea în 

incinta instanței, în sala de judecată, sala de așteptare și curtea interioară, 

dacă numărul acestora împiedică respectarea distanței de 1,5 m între 

acestea. 

2. Accesul la compartimentul registratură/arhivă se va face din 

exteriorul clădirii, pe rând, câte o singură persoană. Avocații, consilierii 

juridici și experții au prioritate. Soluționarea cererilor se va face la ghișeul 

de la intrarea în registratură, iar studierea dosarelor se va efectua la biroul 

existent la această intrare. Încăperea, dotată cu dispozitiv de înregistrare 

video, va fi supravegheată, pe perioada programului cu publicul, de 

muncitorul instanței, d-l Bîlbă Vasile. După soluționarea cererii, 

justițiabilul este condus în afara clădirii și se va permite accesul 

următorului justițiabil. 

3. Se interzice accesul în incinta instanței a persoanelor care prezintă 

simptomatologia infectării cu virusul SARS-CoV-2. În acest scop, personalul 

jandarmeriei care asigură paza sediului instanței și supraveghează 

securitatea accesului în incintă, va testa, cu ajutorul termoscannerelor 

(dacă se vor afla în dotarea instanței) justițiabilii, reprezentanții acestora, 

procurorii și avocații la intrarea în clădire și nu va permite accesul celor 

care prezintă temperatura de 37,5 sau mai mare. În cazul depistării unor 

astfel de situații, se va întocmi proces verbal, anexă la prezenta și va fi 

încunoștiințat de îndată, președintele instanței sau președintele de complet, 

după caz, pentru a fi dispuse măsurile administrative sau judiciare 

corespunzătoare. 



4. În interiorul sediului instanței purtarea măștii de protecție facială 

este obligatorie, atât în interiorul cât și în afara sălilor de judecată. 

Personalul jandarmeriei care asigură paza sediului instanței și 

supraveghează securitatea accesului în incintă va interzice accesul în sediul 

instanței a persoanelor care nu poartă mască de protecție sau n-o poartă 

corespunzător (masca trebuie să asigure acoperirea gurii și a nasului, în 

întregime). În situații excepționale, pentru persoanele care nu au mască de 

protecție, aceasta va fi pusă la dispoziție de către instanță.  

5. Completele de judecată vor interzice accesul în sala de judecată a 

persoanelor care nu poartă măști de protecție, sau n-o poartă 

corespunzător, și vor dispune îndepărtarea din sală a celor aflați într-o 

atare situație. 

 

ART. 3. Alte măsuri organizatorice.  

 

1. Se recomandă ca în dosarele penale cu arestați preventiv în cauză 

sau în alte cauze, dar și în cele la care participă Inspectoratul General 

pentru Imigrări, să fie utilizată în continuare desfășurarea ședințelor de 

judecată prin videoconferință, în măsura în care completul de judecată 

apreciază că este  posibil, cu acordul părților și cu respectarea drepturilor 

acestora dar și a principiilor care guvernează procesul penal și civil.   

2. În timpul ședințelor de judecată, președintele de complet va 

supraveghea și va cere tuturor persoanelor aflate în sală (procuror, avocați, 

forțe de ordine și justițiabili) să poarte masca de protecție în mod 

corespunzător, în așa fel încât să acopere gura și nasul; va veghea ca 

justițiabilii să respecte o anumită distanță între ei, evacuând din sală pe cei 

care nu respectă intervalul orar alocat. 

3. Programul de lucru al judecătorilor, personalului auxiliar și conex 

din cadrul instanței este flexibil. Fiecare dintre judecători va putea să 

lucreze de acasă, cu asigurarea în bune condiții a permanențelor și a 

celorlalte situații în care prezența fizică la instanță este absolut necesară. 

Judecătorii vor stabili dacă grefierii cu care intră în ședință vor lucra de 

acasă sau la sediul instanței, dar nu-i vor ține la sediul instanței mai mult 

decât este strict necesar. Ceilalți grefieri, grefierul care înlocuiește grefierul 

șef, aprozii, muncitorul calificat, șoferul și agentul procedural, vor fi la 

dispoziția președintelui instanței. 

4.  Pe întreaga perioadă în care se află în incinta instanței, personalul 

acesteia este obligat să poarte mască de protecție. 



5. După programul cu publicul la arhivă/registratură și după 

închiderea ședinței de judecată, spațiile respective vor fi aerisite și 

dezinfectate. 

6. Este interzis accesul justițiabililor, avocaților și a oricăror alte 

persoane în birourile personalului instanței. Avocații vor avea acces 

neîngrădit la biroul avocaților situat la parterul clădirii. 

7. Personalul care asigură paza instanței va gestiona și va asigura 

respectarea regulilor stabilite mai sus.  

 

ART. 4. Prezenta decizie completează regulile de acces și circulație în 

cadrul instanței, emise în baza art. 5 alin. 3 din Legea nr. 333/2003, ca 

anexă la planul de pază al obiectivului și se comunică personalului instanței, 

Inspectoratului de Jandarmi Județean „Nicolae Titulescu„ Brașov, 

Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraș, Baroului Brașov și se va 

publica pe portalul instanței. 

 

 

                         PREŞEDINTELE JUDECĂTORIEI FĂGĂRAŞ 

                                       BOGHIU DUMITRU 
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