
R E G U L I 

PRIVIND ACCESUL PUBLICULUI, ÎNCEPÂND CU DATA DE 18 MAI 2020, 

LA COMPARTIMENTELE: 

REGISTRATURĂ, ARHIVĂ, LEGALIZĂRI ŞI CERTIFICATE DE GREFĂ, PERSOANE 

JURIDICE (ŞI SINDICATE, ASOCIAŢII DE PROPRIETARI), EXECUTĂRI PENALE, 

EXECUTĂRI CIVILE, BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE 

 

1. Începând din data 18 mai 2020, la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti se reia 

activitatea de lucru cu publicul la compartimentele: Registratură, Arhivă, Legalizări şi certificate 

de grefă, Persoane Juridice (şi sindicate, asociaţii de proprietari), Executări Penale, Executări 

Civile, Biroul de informare şi relaţii publice. 

 

2. Programul de lucru cu publicul la aceste compartimente este următorul: 

Denumirea 

compartimentului/serviciului  

Numărul 

camerei  

Zilele şi intervalul orar 

Registratură şi grefierul de serviciu camera 114 

Luni - vineri, între orele 9:00-13:00; 

-pentru primirea cererilor de 

încuviinţare executare silită – Luni-

vineri, între orele 9:00-11:00 

Arhivă 

 
camera 121 Luni - vineri, între orele 9:00-13:00 

Depunerea şi eliberarea certificatelor 
de grefă şi a copiilor legalizate de pe 

hotărârile judecătoreşti 

camera 101 luni, marţi, miercuri, joi şi vineri, 
între orele 11:30-13:30 

Persoane juridice şi sindicate camera 101 

- pentru primirea cererilor - luni, 
miercuri, vineri, între orele 09:00-

11:00 
- pentru legalizări şi certificate - 

marţi şi joi, între orele 09:00-11:00 

Acordarea personalităţii juridice 

asociaţiilor de proprietari 
camera 101 marţi şi joi, între orele 09:00-11:00 

Executări penale camera 104 
Luni - vineri, între orele 10:00-

12:00 

Biroul de informare şi relaţii publice 

(pentru transmiterea petiţiile se poate 

folosi adresa de  e-mail –  jud-sector6-

BIRP@just.ro) 

camera 101 

luni, marţi, joi şi vineri, între orele 

8:00-16:00; 

miercuri între orele 8:00-19:00 

mailto:jud-sector6-birp@just.ro
mailto:jud-sector6-birp@just.ro


3. Accesul publicului la aceste compartimente este permis numai pe baza unei 

programări prealabile, efectuate telefonic sau prin email, la următoarele date de contact: 

- pentru compartimentele Registratură, Executări civile şi Executări penale: 

Centrala 0216372318; 0216372319; 0216372320, Interior 6140 sau anca.chibrit@just.ro; 

 

- pentru compartimentul Arhivă: Centrala: 0216372318; 0216372319; 0216372320, 

Interior 6135 sau elena_serban@just.ro; 

 

- pentru depunerea şi eliberarea certificatelor de grefă şi a copiilor legalizate de 

pe hotărârile judecătoreşti: telefon direct 0213132816 sau daniela.constantin@just.ro; 

 

- pentru compartimentele Persoane juridice, sindicate, asociaţii de proprietari: 

telefon direct 0213132816 sau cornel.coiciu@just.ro; 

 

- pentru Biroul de informare şi relaţii publice: telefon direct 0213132816 sau 

daniela.constantin@just.ro; 

 

4. Programările prealabile se vor efectua după cum urmează: 

- pentru compartimentele Registratură, Executări civile şi Executări penale: câte 3 

persoane pentru 20 minute, începând cu ora 09.00, astfel orele fiind: 09.00, 09.20, 09.40, 

10.00, 10.20, 10.40 ….); 

- pentru depunerea şi eliberarea certificatelor de grefă şi a copiilor legalizate de pe 

hotărârile judecătoreşti: câte 3 persoane pentru 15 minute, în intervalul orar 11.30 – 13.30, 

astfel fiind orele: 11.30, 11.45, 12.00, 12.15 …); 

- pentru compartimentele Persoane juridice, sindicate, asociaţii de proprietari: câte 3 

persoane pentru 30 minute, în intervalul orar 09.00 – 11.00, astfel fiind orele: 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 11.00); 

- pentru compartimentul Arhivă: câte 3 persoane pentru 20 minute, astfel orele fiind: 

09.00, 09.20, 09.40, 10.00, 10.20, 10.40 ….). 

- pentru Biroul de informare şi relaţii publice: informaţiile pot fi solicitate telefonic în 

intervalul 08.00 – 16.00 (miercurea în intervalul: 08.00 – 19.00), iar la sediul instanţei, câte 3 



persoane pentru 30 minute, în intervalul orar 13.30 – 16.00, astfel fiind orele: 13.30, 14.00, 

14.30 …). 

Vă rugăm, respectaţi datele de contact la care se efectuează programările, 

precum şi ora stabilită pentru acestea ! 

 

5. Listele cu programările menţionate mai sus vor fi înaintate jandarmului de la punctul 

de acces în sediul instanţei. 

Accesul persoanelor programate în sediul instanţei este permis numai la ora 

stabilită. 

Accesul persoanelor programate în sediul instanţei este permis numai dată poartă 

mască de protecţie. 

La compartimentul Arhivă, pentru studiul dosarelor, este necesară şi purtarea 

mănuşilor de protecţie. 

 

Vă rugăm să respectaţi îndrumările ce vă vor fi date de către jandarmi şi personalul 
instanţei! 

CONDUCEREA ADMINISTRATIV-JUDICIARĂ 

A JUDECĂTORIEI SECTORULUI 6 BUCUREŞTI 


