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                                      10 Noiembrie 2020  

 

COMUNICAT 
 

Biroul de informare si relaţii publice din cadrul Judecătoriei Luduş este abilitat să aducă 

la cunoștință publică următoarele aspecte:  

Având în vedere situaţia existentă la nivelul Judecătoriei Luduş, constând în infectarea 

unei persoane din cadrul instanţei cu virusul SARS-COV2, în vederea limitării riscului de 

infectare a altor persoane (magistraţi, grefieri, avocaţi şi justiţiabili),  

Luând în considerare adoptarea de către Guvernul României – Comitetul Naţional pentru 

Situaţii de Urgenţă a Hotărârii nr. 52 din data de 5 noiembrie 2020,  

Prin decizia președintelui Judecătoriei Luduş nr. 18 din 10 noiembrie 2020 s-au dispus, 

pentru  perioada 10 noiembrie 2020 – 10 decembrie 2020 (inclusiv), următoarele măsuri: 

- compartimentul Registratură – va avea programul cu publicul în fiecare zi de luni, 

marţi, miercuri și joi între orele 09:00 – 11:00, cu recomandarea ca toate cererile să fie depuse 

exclusiv în format electronic, pe adresa de email: jud-ludus-reg@just.ro  prin fax : 0265435590 

sau prin poştă;  

- compartimentul Arhivă – va avea program cu publicul în fiecare zi de luni, marţi, 

miercuri și joi între orele 09:00 – 11:00, strict în vederea eliberării de acte (sentinţe legalizate, 

certificate de grefă, etc.); 

- Studiul dosarelor în cadrul arhivei se va permite numai cu titlu excepţional, în cazul în 

care nu este posibilă vizualizarea prin intermediul portalului http://www.curteadeapelmures.ro, 

pe baza unei programări telefonice la numărul 0265411095, interior 22 sau prin e-mail la 

jud-ludus-reg@just.ro, cu respectarea orelor stabilite și a măsurilor de distanțare și igienă 

impuse de actuala situație pandemică; 

- Se recomandă justiţiabililor să solicite a le fi comunicate răspunsurile prin e-mail sau 

fax, iar în cazul în care doresc un răspuns în original, să ataşeze cererii un plic autoadresat, 

urmând ca înscrisurile să le fie comunicate prin poştă. 

Accesul în sediul instanței va fi restricționat, cu excepția participanților la ședințele de 

judecată, cu obligația acestora de a respecta orele la care au fost citați/chemați la procedurile 

judiciare. 

Jandarmii care asigură paza sediului Judecătoriei Luduş vor permite accesul în incinta 

instanței doar a persoanelor care au calitatea de părți ori participanți în procesele aflate pe rol în 

ziua respectivă și doar în intervalele orare menționate pe listele de ședință. 

 

Se instituie obligația purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul şi gura, în 

toate spațiile publice deschise și închise, în sediul instanței, pe toată durata programului de lucru, 

măsurarea temperaturii pentru întreg personalul judecătoriei și a persoanelor ce intră în sediu, 

dezinfectarea regulată a mâinilor și a suprafețelor, limitarea contactului personal la situaţiile 

strict impuse de desfăşurarea activităţii cu păstrarea unei distanţe minime de 2 metri, între 

persoane, decalarea programului personalului în două grupe cu o diferenţă de două ore. 

 

PURTĂTOR DE CUVÂNT 

Judecător 

ANASTASIA ELENA OPRIŞ 
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