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DECIZIA NR.22 
 

 

 

Preşedintele Judecătoriei Sinaia, 

 

Luând în considerare dispoziţiile art. 43 şi 46 din Legea 304/2004 privind organizarea 

judiciară rap. la art.13 rap. la art.7 alin.7, art.8 şi art.28 din Hotărârea nr.1375/2015 a Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară al 

instanţelor judecătoreşti, 

 Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri pentru diminuarea riscului răspândirii 

infecţiilor respiratorii cauzate de virusul gripal COVID-19, pentru asigurarea  sănătăţii şi 

securităţii în muncă a personalului Judecătoriei Sinaia, a justiţiabililor şi a celorlalţi participanţi 

la actul de justiţie, dar şi pentru asigurarea bunei desfăşurări a  activităţii de judecată şi a 

activităţii de relaţii cu publicul la Judecătoria Sinaia, 

În condiţiile în care grefierii arhivari şi grefierul delegat la compartimentele arhivă – 

registratură sunt în concediu medical (pozitivi Covid-19),  

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (10) din Legea nr. 114/2021, privind unele 

măsuri în domeniul justiţiei în contextul pandemiei de COVID-19, 

 

D I S P U N E : 

 

Art.1. În perioada 25 octombrie – 08 noiembrie 2021 inclusiv, se restrânge activitatea 

directă cu publicul desfăşurată la nivelul compartimentelor arhivă şi registratură din cadrul 

Judecătoriei Sinaia la două ore pe zi, între orele 10
00 

– 12
00

.   

În perioada 25 octombrie – 08 noiembrie 2021, inclusiv, sau până la finalizarea 

concediilor medicale ale grefierilor arhivari, activitatea compartimentului Arhivă – Registratură 

va fi asigurată, prin rotaţie, de grefierii de şedinţă aflaţi în activitate, potrivit planificării 

întocmite de grefierul şef. 

Art.2 Accesul la compartimentul Arhivă este permis în baza unei programări solicitate 

telefonic grefierului arhivar. 

 În mod excepţional, în lipsa unor programări într-un anumit interval orar, grefierul 

arhivar poate permite accesul şi fără o programare prealabilă. 

 Accesul persoanelor în compartimentul Arhivă, în timpul programului de lucru cu 

publicul, este permis etapizat, pentru cel mult 2 (două) persoane simultan, pentru cel mult 30 de 

minute şi nu mai mult de o persoană pentru fiecare cauză. 

Art.3 Se recomandă justiţiabililor ca cererile adresate instanţei să fie transmise prin poştă 

sau prin alte mijloace de comunicare la distanţă (fax, email), în condiţii care să asigure 

verificarea identităţii solicitantului. 
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Art.4.  Pentru a veni în sprijinul justiţiabililor care nu au acces la mijloacele de 

comunicare electronică şi a evita o supraaglomerare la compartimentele Arhivă, Registratură şi 

Biroul de Relaţii şi Informaţii Publice, în sediul Judecătoriei Sinaia se va amplasa o cutie special 

destinată pentru depunerea corespondenţei/înscrisurilor de către justiţiabili, care va fi poziţionată 

la intrarea în instituţie, sub paza personalului din cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi 

Prahova. 

Zilnic, grefierul arhivar va prelua corespondenţa/înscrisurile depuse în cutia amplasată la 

intrarea în instituţie, la un interval de 60 de minute, pentru a se asigura un circuit eficient al 

înscrisurilor depuse. 

Art.5 Prin grija grefierului şef al instanţei, dispoziţiile mai sus prezentate vor  fi aduse la 

cunoştinţa întregului personal, judecători şi personal auxiliar, precum şi dispozitivelor de pază de 

la sediul Judecătoriei Sinaia, în vederea aducerii la îndeplinire şi respectării măsurilor menţionate 

şi se postează în intranetul instanţei. 

De asemenea, prezenta decizie va fi făcută publică prin afişare pe pagina de internet a 

Judecătoriei Sinaia şi în formă scrisă la avizierul instanţei. 

Dată în Sinaia astăzi, 25.10.2021. 
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