
 

 
JUDECĂTORIA SIGHIŞOARA 
COLEGIUL DE CONDUCERE 

 
HOTĂRÂREA NR.3 
din 13 martie 2020 

 
 

             In baza art. 13 alin.(1) raportat la art.7 alin.(1) lit.q  din 
Regulamentul de Ordine Interioara a instanţelor judecătoreşti aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.1375/2015, 

În contextul necesităţii prevenirii, în limita posibilităţilor, a 
răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de virusul COVID-19 şi asigurării 
sănătăţii şi securităţii în muncă a personalului Judecătoriei Sighişoara, în 
aplicarea Hotărârii nr. 191/10.03.2020 a Secţiei pentru Judecători a 
Consiliului Superior al Magistraturii şi în considerarea Hotărârii nr. 
6/9.03.2020 a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, 
în perioada 13 martie - 04 mai 2020, inclusiv, activitatea Judecătoriei 
Sighişoara va fi restrânsă, atât în ceea ce priveşte activitatea de 
judecată şi activitatea de relaţii cu publicul la nivelul compartimentelor 
auxiliare care desfăşoară astfel de activităţi, cât şi în ceea ce priveşte 
accesul în instanţă şi condiţiile de acces, prin adoptarea măsurilor 
considerate necesare atât pentru protecţia judecătorilor, personalului 
auxiliar de specialitate, personalului conex, funcţionarilor publici şi 
personalului contractual, cât şi pentru protecţia procurorilor, avocaţilor, 
părţilor, participanţilor la procesele civile şi penale. 

În urma deliberării, colegiul de conducere, cu unanimitatea voturilor 
membrilor, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. Cu privire la compartimentul Registratura s-au hotărât 
următoarele măsuri: 

• limitarea programului de lucru cu publicul la compartimentul 



registratura generală  la o oră pe zi, în intervalul orar 8,30 – 9,30, 
şi primirea actelor şi cererilor de către grefierul registrator; 

• recomandarea expresă adresată justiţiabililor, avocaţilor sau 
reprezentanţilor acestora, precum şi participanţilor la procesele 
civile şi penale de a transmite corespondenţa în legătură cu 
dosarele aflate pe rolul instanţei prin mijloacele de comunicare 
prevăzute de lege (poştă, curier, fax, e-mail); 

• cererile şi înscrisurile vor putea fi comunicate instanţei prin 
intermediul adresei de email sau fax (la nr. 0265.77.90.32) ori 
prin serviciul poştal la sediul  din  Sighişoara, str.Justiţie, 
nr.3, judeţul Mureş. 

• studiul dosarelor se va realiza exclusiv prin intermediul 
portalului http://www.curteadeapelmures.ro/. 

• parola de acces la dosarul electronic va putea fi solicitată 
prin intermediul adresei de email :jud-sighisoara-reg@just.ro 

• în cazul în care documentele nu sunt încărcate pe portal, 
justiţiabilii şi avocaţii vor putea solicita grefierului de şedinţă 
sau prin intermediul adresei de email: :  jud-sighisoara-
reg@just.ro fie încărcarea acestora pe portal fie comunicarea 
pe email a documentelor ce au fost depuse la dosar. 

• recomandarea expresă de consultare a documentelor din dosare 
prin accesarea aplicaţiei informatice „Info dosar”, pe baza parolelor 
atribuite şi comunicate în acest scop; 

• jandarmii au obligaţia de a întreba fiecare persoană care solicită 
accesul în clădirea instanţei, pentru compartimentul registratura generală 
sau pentru sălile de judecată, dacă se află în una din următoarele 
situaţii: 

a)  are simptome specifice infecţiei respiratorii sau stare 
generală alterată; 
b)  a călătorit în una sau mai multe din zonele geografice de risc 
ale infecţiei cu coronavirus, în ultimele 14 zile anterior prezentării la 
instanţă; 
c)  a intrat în contact, în ultimele 14 zile anterior prezentării la 
instanţă, cu o persoană sau cu persoane care au fost diagnosticate 
sau prezintă suspiciuni de infectare cu virusul COVID-19 sau se 
află ori s-au aflat în carantină/izolare/autoizolare; 

•  în cazul în care răspunsul este afirmativ fie şi numai la una dintre 
întrebări, jandarmul va solicita în mod ferm respectivei persoane să 
completeze şi să semneze declaraţia-tip întocmită de conducerea 
instanţei, nepermiţându-i accesul în instanţă; declaraţia-tip completată şi 
semnată va fi, de îndată, adusă la cunoştinţa conducerii instanţei (la 
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cabinetul primului grefier), pentru a fi transmisă Direcţiei de Sănătate 
Publică Mureş, prin fax sau e-mail. 

Art.2.  Activitatea de judecată  în perioada 13.03.2020 – 
04.05.2020 va fi limitată strict la soluţionarea unor cauze cu titlu 
excepţional. 

Cu privire la şedinţele de judecată, accesul în sediul instanţei şi în 
sălile de judecată s-au hotărât următoarele măsuri: 

•  Judecarea numai a cauzelor  c iv i le ce au ca obiect :  
Ordin de protecţie  
Ordonanţă preşedinţială 
Delegarea autorităţii părinteşti 
Tutelă Curatelă 
Măsuri asigurătorii  
Asigurare dovezi  
Suspendare provizorie 
Suspendare executare silită (în cazul în care cererea de 

suspendare a executării silite a fost formulată în cadrul contestaţiei 
la executare se va soluţiona numai cererea de suspendare a 
executării silite, soluţionarea contestaţiei la executare urmând a fi 
amânată pentru un termen ulterior) 

• Toate cauzele care se judecă fără citarea părţilor 
•  Judecarea numai a cauzelor  penale ce au ca 

obiect :  
- cererile de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi 

în primă instanţă/cameră preliminară: cauze cu inculpaţi 
arestaţi preventiv 
- cereri privind măsurile preventive, măsurile asigurătorii şi 

măsurile de siguranţă 
- cererile / propunerile de liberare condiţionată 
- cererile de amânare a executării pedepsei/întrerupere a 

executării pedepsei 
-  alte cauze apreciate ca fiind urgente de titularul 

completului de judecată, inclusiv cauzele în care există 
posibilitatea împlinirii termenului de prescripţie a 
răspunderii penale. 

• în cauzele aflate pe rolul Judecătoriei Sighişoara, altele decât cele 
cu  obiectul judecăţii mai sus, se amână şi se preschimbă termenele de 
judecată pentru un termen după data de 4 mai 2020 când vor fi citate 
părţile cu excepţia celor cu termen în cunoştinţă. Completele de judecată 
învestite cu soluţionarea acestora vor stabili ore distincte pentru 
dezbaterea fiecărei cauze sau intervale orare distincte pentru judecarea 
unui număr de câte 3 - 5 cauze, în funcţie de numărul şi particularităţile 



cauzelor aflate pe rol la termenul de judecată respectiv.  
•  accesul în sala de şedinţă va fi limitat, prin grija efectivelor de 

jandarmi, la persoanele care au calitatea de părţi, avocaţi şi/sau 
reprezentanţi ai părţilor, participanţi în cauza respectivă şi numai la ora 
fixată pentru judecarea acesteia, în condiţiile de acces în sediul instanţei. 
La fixarea orelor se va ţine seama de necesitatea alocării unei perioada 
suficiente de aerisire şi igienizarea sălilor de şedinţă; 

•  ca regulă, în sala de şedinţă vor fi prezente concomitent maxim 5 
persoane, iar când se impune cu necesitate, prin raportare la 
circumstanţele concrete ale cauzei, apreciate ca atare de completul de 
judecată, prin excepţie pot fi prezente în sala de şedinţă, concomitent, 10 
persoane; 

•  pentru facilitarea aplicării măsurilor de mai sus, pe listele de 
şedinţă vor fi menţionate, în plus, orele stabilite pentru dezbaterea 
cauzelor şi, după caz, se va menţiona olograf, de către grefierul de 
şedinţă, numele persoanelor chemate în calitate de martori în respectiva 
cauză; 

•  listele de şedinţă vor fi puse la dispoziţia efectivelor de jandarmi 
care asigură paza sediului instanţei, prin grija grefierului de şedinţă, la 
sfârşitul programului de lucru, pentru ziua următoare; 

•  jandarmii vor permite accesul persoanelor care au calitatea de 
părţi, participanţi, avocaţi şi/sau reprezentanţi ai părţilor în sediul 
instanţei în condiţiile expres şi limitativ stabilite prin  prezenta hotărâre; în 
acest sens, jandarmii au obligaţia de a identifica fiecare persoană care 
solicită accesul în sediul instanţei, prin raportare la menţiunile din listele 
de şedinţă, anterior arătate; în situaţia în care sunt necesare lămuriri 
suplimentare punctuale, jandarmii vor lua imediat legătura cu grefierul-
şef al secţiei sau cu prim-grefierul; 

•  jandarmii au obligaţia de a întreba fiecare persoană care solicită 
accesul în clădirea instanţei pentru a participa la şedinţa de judecată 
dacă se află în una din următoarele situaţii: 

a)  are simptome specifice infecţiei respiratorii sau stare 
generală alterată; 
b) a călătorit în una sau mai multe din zonele geografice de risc 
ale infecţiei cu coronavirus, în ultimele 14 zile anterior prezentării la 
instanţă; 
c) a intrat în contact, în ultimele 14 zile anterior prezentării la 
instanţă, cu o persoană sau cu persoane care au fost diagnosticate 
sau prezintă suspiciuni de infectare cu virusul COVID-19 sau se 
află ori s-au aflat în carantină/izolare/autoizolare; 

•  în cazul în care răspunsul este afirmativ fie şi numai la una dintre 
întrebări, jandarmul va solicita în mod ferm respectivei persoane să 
completeze şi să semneze declaraţia-tip întocmită de conducerea 



instanţei, nepermiţându-i accesul în instanţă; declaraţia-tip completată şi 
semnată va fi, de îndată, adusă la cunoştinţa conducerii instanţei (la 
cabinetul primului grefier), pentru a fi transmisă Direcţiei de Sănătate 
Publică Mureş, prin fax sau e-mail; 

• se recomandă completelor de judecată realizarea audierii 
persoanelor aflate în custodia penitenciarelor, precum şi în custodia altor 
autorităţi, prin sistemul de videoconferinţă, în limita posibilităţilor; 

•  se recomandă completelor de judecată ca, în ipoteza formulării de 
către părţi, avocaţii şi/sau reprezentanţii acestora a unor cereri de 
amânare, să le analizeze cu luarea în considerare a contextului 
excepţional din ţară şi din Europa, determinat de răspândirea virusului 
COVID-19; de asemenea, în ipoteza în care părţile nu au solicitat 
judecarea cauzelor în lipsă, se recomandă completelor de judecată să 
nu suspende judecata, ci să stabilească termene de judecată la sfârşitul 
lunii aprilie şi în luna mai 2020; 

•  în cauzele penale, se recomandă completelor de judecată să 
analizeze posibilitatea revenirii asupra măsurii aducerii persoanelor în 
faţa instanţei cu mandate de aducere sau posibilitatea amânării punerii 
în executare a acestor mandate până la sfârşitul lunii aprilie/luna mai 
2020 şi comunicarea acestei măsuri organelor de cercetare penală ale 
poliţiei judiciare/organelor de ordine publică; 

• accesul publicului pe holurile din proximitatea sălilor de şedinţă 
este permis numai în limita a maxim 5 - 10 persoane concomitent, cu 
recomandarea ca timpul de staţionare să nu depăşească 1 5 minute; 
pentru aplicarea acestei dispoziţii, jandarmii care asigură paza la etajele 
II şi III, unde se află sălile de judecată, vor ţine legătura, prin staţia cu 
care sunt dotaţi, cu jandarmii de la parterul clădirii, prin biroul cărora este 
deschisă singura cale de acces în clădirea curţii de apel; 

•  în ipoteza în care persoanele ce solicită accesul în sediul instanţei 
nu respectă regulile de prevenţie stabilite în scopul prevenirii răspândirii 
infecţiilor respiratorii cu virusul COVID-19, deci al protejării inclusiv a 
sănătăţii lor, jandarmii vor lua de îndată măsuri ce se pot finaliza cu 
aplicarea unor sancţiuni contravenţionale. 

Art. 3.  Cu privire la igienizarea şi dezinfectarea spaţiilor din sediul 
Judecătoriei Sighişoara s-au hotărât următoarele măsuri: 

• s-au realizat procedurile şi s-au primit produse dezinfectante 
(pastile de cloramină, soluţie cu clor, alcool sanitar, săpun 
lichid, dezinfectante pentru toalete, gel dezinfectant pentru 
mâini), precum şi produse necesare realizării efective a 
igienizării; 

• s-au realizat procedurile şi s-au primit mănuşi şi măşti de 
protecţie cu filtru de carton, produse distribuite personalului 



de la registratura generală, de la arhive, precum şi 
personalului care asigură curăţenia sediului instanţei;  

Art. 4.  Cu privire la modalitatea concretă de desfăşurare a 
activităţii de către judecători şi personalul auxiliar de specialitate, prin 
raportare la prezenţa efectivă la sediul instanţei, s-au hotărât următoarele 
măsuri: 

 la nivelul instanţei se vor stabili reguli care să permită atât 
judecătorilor, cât şi personalului auxiliar de specialitate, desfăşurarea 
activităţii de la domiciliu, cu excepţia zilelor în care se desfăşoară 
şedinţele de judecată, a zilelor pentru care este amânată pronunţarea 
hotărârilor; 

 precum şi cu excepţia situaţiilor concrete ce reclamă prezenţa 
la sediul instanţei; 
  această modalitate de desfăşurare a activităţii a fost hotărâtă 

în condiţiile în care, prin toate măsurile anterior enumerate, se are 
în vedere limitarea sau evitarea riscului de infectare şi răspândire 
a virusului COVID-19; 

• de asemenea, măsura este posibilă în condiţiile în care există 
aplicaţia informatică „Info dosar”, iar judecătorilor şi personalului auxiliar 
de specialitate le este permis accesul pe baza parolelor alocate 
individual, comunicate în cursul zilei de mâine; totodată, atât judecătorii, 
cât şi personalul auxiliar de specialitate au acces, pe baza parolelor 
atribuite (care vor fi recomunicate în cursul zilei de mâine), la conturile 
de e-mail alocate de instanţă (just.ro); în acest fel, judecătorii, cât şi 
personalul auxiliar de specialitate vor putea, potrivit regulilor stabilite în 
mod clar la nivelul instanţei, să redacteze lucrările la domiciliu, urmând 
să fie introduse în aplicaţia informatică ECRIS la momentul prezentării la 
instanţă; 

•  această modalitate de lucru nu exclude situaţia în care judecătorul 
sau personalul auxiliar de specialitate este solicitat să se prezinte la 
instanţă pentru îndeplinirea unor obligaţii profesionale; 

•  această modalitate de lucru nu va cuprinde măsuri care să ducă la 
disfuncţionalităţi în procedura de repartizare aleatorie a cauzelor, în 
procedura de verificare şi regularizare a cererilor, în desfăşurarea 
şedinţelor de judecată anterior datei de 23 martie 2020 şi a şedinţelor de 
judecată privind cauzele apreciate ca urgente în aceste circumstanţe 
excepţionale, în perioada 23 - 31 martie 2020. 

Art. 5.   Măsurile cuprinse în prezenta hotărâre pot fi reevaluate 
anterior datei de 31 martie 2020, în situaţia în care circumstanţele ţinând 
de infectarea şi răspândirea virusului COVID-19 o impun. 



Art. 6. Prezenta hotărâre va fi comunicată judecătorilor, 
personalului auxiliar de specialitate,  personalului conex şi personalului 
contractual din cadrul Judecătoriei Sighişoara, precum şi  Inspectoratului 
de Jandarmi Judeţean „Colonel Sabin Motora” Mureş, Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Sighişoara, Baroului Mureş, Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Mureş  fiind adusă la 
cunoştinţa publicului prin postarea pe pagina de internet a instanţei şi 
prin afişare la sediul instanţei, în proximitatea căii de acces. 
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