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R O M Â N I A 

 
JUDECĂTORIA GIURGIU 

 
 

COMUNICAT 

 

În contextul răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de virusului gripal COVID -19, pentru 

diminuarea riscului de contaminare , pentru a asigura sănătatea și securitatea în muncă a personalului 

Judecătoriei Giurgiu, precum și sănătatea justițiabililor, 

Având în vedere situația excepțională cu care societatea românească se confruntă la momentul 

de față, 

Ținând cont de recomandările autorităților competente și măsurile propuse de Consiliul 

Superior al Magistraturii prin Hotărârea NR. 191/10.03.2020,  

Prin Decizia nr. 24/12.03.2020, emisă de președintele Judecătoriei Giurgiu , s-au luat 

următoarele măsuri:   

 

1.Se recomandă justițiabililor și avocaților, ca depunerea cererilor și înscrisurilor să se facă 

prin mijloacele de comunicare electronică permise de lege, fax 0246213307, e-mail jud-

giurgiu@just.ro. 

1.Accesul  justițiabililor . avocaților și a altor persoane în incinta instanței va fi limitat urmând 

să aibă acces doar cei care trebuie să participe la ședințele de judecată, în ziua respectivă în cauzele 

urgente afișate zilnic de către fiecare complet de judecată. 

2.Pe perioada 12.03.2020 - 31.03.2020 se vor judeca doar cauzele urgente, așa cum a fost 

stabilite prin Hotărârea nr.5 a Colegiului de conducere a Judecătoriei Giurgiu adoptată în ședința din 

11 Martie 2020 a Judecătoriei Giurgiu. 

3.În cauzele penale care vor fi judecate în perioada menționată în care este posibil, la  audierea 

în sistem de videoconferință și în vederea protejării sănătății publice vor evalua posibilitatea declarării 

ședințelor nepublice. 

4.Circuitul documentelor se vor realiza astfel încât un număr cât mai redus de persoane să fie 

implicat. 

5.Recomandă  completelor  de judecată ca strigarea cauzelor și implicit a justițiabililor 

prezenți pentru ședința de judecată să se facă în etape, pe loturi de 2/ 3 cauze, astfel încât să se evite 

aglomerarea în sălile de judecată și să se asigure, în același timp, publicitatea ședințelor de judecată. 

Se recomandă completelor de judecată, ca prin intermediul jandarmilor responsabili cu sala de 

judecată, să se îngrijească ca în timpul ședinței de judecată, justițiabilii și avocații să păstreze între ei, 

pe cât posibil, o distanță de cel puțin 1 m și 50 cm. 

6.Dispune ca birourile arhivă și registratură, accesul publicului să se facă pe rând, grefierii 

acestor compartimente, cu sprijinul jandarmilor, urmând a lua măsurile necesare pentru introducerea 

pe rând a persoanelor în încăperi dar și pentru păstrarea unei distanțe corespunzătoare  între cei aflați 

la ușă, în așteptare. 

7.Dispune ca personalul administrativ din cadrul Judecătoriei Giurgiu, sub  coordonarea 

directă a grefierului șef al instanței, să ia măsurile necesare pentru a supraveghea modul în care se 

realizează igienizarea de către salariații societății care asigură curățenia în incinta Judecătoriei 

Giurgiu , prin dezinfectarea cu substanțe specifice pe bază de clor sau alcool a grupurilor sanitare și 

holurilor . 
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8.Sălile de ședință se vor spăla și igieniza  cu substanțe specifice pe  bază de clor sau alcool 

după fiecare ședință de judecată. 

9.Aceleași , măsuri dispune a fi luate și pentru compartimentele Arhivă/Registratură la 

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

limita fondurilor necesare cu măști de protecție și produse de dezinfectare a mâinilor și a suprafețelor. 

10.Dispune ca toate suprafețele de lucru, tasturi, clanțe, balustrade, întrerupătoare etc. se vor 

igieniza zilnic cu substanțe specifice pa bază de clor sau alcool. 

11.Se interzice accesul în incinta sediului Judecătoriei Giurgiu a persoanelor cu privire la care 

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

măsuri. Persoanele aflate în situația de mai sus au obligația de a înștiința instanța prin cerere trimisă 

în scris, prin poștă sau prin mijloacele de comunicare rapidă / fax, poștă electronică, curier, etc. 

12.Se interzice accesul în incinta Judecătoriei Giurgiu a persoanelor care au călătorit în zonele 

de risc, în ultimele două săptămâni sau care, deși nu a călătorit, suspectează că au intrat în contact în 

România cu persoane care au călătorit în respectivele zone precum și a celor care prezintă 

simptomatologia specifică  infectării cu virusul gripal COVID -19. 

13.Se recomandă justiţiabililor şi avocaţilor să păstreze, pe cât posibil, o distanţă de cel puţin 

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

14. Recomandă Administrației Naționale  a Penitenciarelor și Inspectoratului Județean de 

Poliție Giurgiu , care are în subordine centrul de Reținere și Arestare Preventivă, ca la instanţă să fie 

aduse numai persoanele admise la triajul epidemiologie efectuat în acest sens de medicul 

penitenciarului. 

 15.Se recomandă evitarea prezenţei părţilor la Judecătoria Giurgiu, în cazul în care aceasta 

nu este absolut necesară. Informaţiile referitoare la dosarele aflate pe rol pot fi solicitate telefonic, 

prin intermediul Biroului de Informare şi Relaţii Publice, sau prin mijloace electronice (fax, email). 

16.Se recomandă transmiterea documentelor şi cererilor prin poştă sau fax ori în format 

electronic, prin e-mail, părţile având posibilitatea solicitării judecării cauzelor în lipsă sau amânarea 

acestora pentru motive medicale, dacă este cazul. 

 17.Persoanele care se află în carantină/izolare la domiciliu vor înştiinţa în scris completul de 

judecată printr-o cerere înaintată la dosar prin mijloace electronice. 

 18.În cazul în care în sala de judecată sau vreun compartiment de lucru cu publicul este 

identificată o persoană suspectă a fi infectată cu virusul gripal COVID-19, se va proceda la 

legitimarea tuturor persoanelor prezente, acestora nepermiţându-li-se să plece, până la finalizarea 

acestei operaţiuni. Operaţiunea se va desfăşura cu ajutorul jandarmilor responsabili de perimetrul în 

care a fost identificată persoana. Despre situaţia apărută se va înştiinţa deîndată conducerea instanţei 

care va lua măsurile legale ce se impun.  

19.Pe toată durata prezenţei în instanţă, publicul este rugat să respecte măsurile de igienă şi 

protecţie recomandate de Ministerul Sănătăţii, acestea fiind afişate la loc vizibil în sediul Judecătoriei 

Giurgiu. 

20.Programul cu publicul  în birourile Arhivă și Registratură  începând cu data de 13.03.2020, 

se va desfășura în zilele de luni și miercuri între orele 9, 00-11,00, cu limitarea numărului de persoane 

care intră  în sala de studiu la maxim 2 persoane, concomitent, iar activitatea în sectorul studiu dosare 

se va restrânge în sensul că ,se vor acorda la studiu doar dosare cu cauze urgente conform Hotărârii 

nr. 5/11.03.2020, adoptată de Colegiul de Conducere al Judecătoriei Giurgiu. 

              

PREŞEDINTELE JUDECĂTORIEI GIURGIU 

JUDECĂTOR MARIANA MÎRLOGEANU 

 

         Data:12.03.2020 

 

 

 

 


