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   JUDECĂTORIA ZĂRNEŞTI 

          BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL 

  

COMUNICAT  

 

din 13 martie 2020 

  

Prin Decizia nr.8/13.03.2020, preşedintele Judecătoriei Zărneşti a dispus: 

 

Art. 1. Decizia Preşedintelui Judecătoriei Zărneşti nr. 7 din data de 12.03.2020 se modifică şi va 

avea următorul conţinut: 

  

Art. 2. (1) Începând cu data de 16 martie 2020 şi până la data de 4 mai 2020 inclusiv, se 

suspendă activitatea directă de lucru cu publicul la nivelul arhivelor, registraturii, grefei, Biroului 

de informaţii şi relaţii publice şi oricăror alte compartimente care desfăşoară astfel de activităţi. 

Excepţie fac numai cererile de eliberare a recipiselor privind cauţiunile şi depunerea 

cererilor având ca obiect ordin de protecţie care vor putea fi depuse între orele 10.00-11.00 în zilele 

de marţi, miercuri şi joi. 

Programul de lucru cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Zărneşti va fi zilnic, între orele 

12,00 – 14,00.  

(2) În toată această perioadă compartimentele în cauză continuă să primească şi să rezolve 

solicitările formulate de justiţiabili şi de reprezentanţii lor prin poştă electronică, fax sau telefonic, 

precum şi, pentru persoanele pentru care aceste mijloace nu sunt disponibile, prin poştă, în formă 

scrisă. 

(3) Comunicarea către justiţiabili sau reprezentanţii lor a oricăror fotocopii, certificate, etc. 

se face în modalităţile prevăzute la alin. 2. 

(4) Părţile sau reprezentanţii acestora care doresc să primească actele de procedură în 

format electronic şi să acceseze dosarul electronic, o pot face prin intermediul aplicaţiei TDS - 

Transmitere Documente Securizat, urmând instrucţiunile de pe portalul Judecătoriei Zărneşti. 
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Conducătorii compartimentelor cărora le sunt aplicabile prevederile prezentului articol iau 

de îndată măsurile necesare pentru asigurarea, pe toată durata suspendării activităţii de lucru cu 

publicul, de asistenţă telefonică pentru justiţiabili şi reprezentanţii lor pe toată durata programului 

de lucru. 

2. În scopul prevenirii şi limitării efectelor epidemiei, Judecătoria Zărneşti face următoarele 

recomandări atât justiţiabililor, cât şi reprezentanţilor legali/convenţionali: 

 -       se recomandă justiţiabililor, reprezentanţilor legali/convenţionali ai acestora 

ca prezentarea la sediul instanţei să se facă numai în cazurile în care sunt citaţi expres cu menţiunea 

că prezenţa este obligatorie.  

-       este obligatorie păstrarea unei distanţe de cel puţin doi metri între angajaţii instanţei 

şi 

persoanele din exteriorul instanţei. 

-       obţinerea de informaţii referitoare la cauzele aflate pe rolul Judecătoriei Zărneşti sau 

orice alte 

informaţii se va realiza informatic – de pe Portalul Instanţei de judecată. 

- persoanele care se află în carantină/izolare la domiciliu, vor înştiinţa completul de 

judecată cu privire la acest aspect, printr-o cerere transmisă prin fax sau în format electronic; 

- 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 la sediul 

Judecătoriei Zărneşti. 

  

3. În perioada 13 martie 2020 – 4 mai 2020, vor fi judecate  numai cauzele urgente şi 

cauzele care nu presupun publicitatea şedinţei de judecată, conform celor menţionate la punctul 9.   

Completurile de judecată constituite la Judecătoria Zărneşti, care au programate şedinţe de 

judecată, conform planificării trimestriale, în intervalul de timp 1 aprilie - 4 mai 2020 vor proceda 

în cursul zilei de 13 martie, respectiv 16 martie 2020 la selectarea dosarelor apreciate de fiecare 

complet ca fiind urgente (potrivit celor enumerate în decizia nr. 7/2020), conform criteriilor 

prevăzute de art. 1 din Hotărârea nr. 192/12.03.2020 emisă de Secţia pentru Judecători din cadrul 

Consiliului Superior al Magistraturii, Secţia pentru Judecători şi înscrierea lor pe listele de şedinţă 

care se vor întocmi de către grefierii de completuri, pe ore, pentru zilele în care aceste şedinţe sunt 

programate. 
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Toate citaţiile vor fi emise de către grefierii de şedinţă cu menţiunea că prezenţa nu este 

obligatorie, cu excepţia situaţiei în care judecătorul cauzei dispune în mod expres altfel şi cu 

excepţia cauzelor având ca obiect divorţ. 

În cauzele ce primesc termen de judecată în perioada 13.03.2020 – 04.05.2020, se vor 

stabili ore pentru fiecare cauză în parte. La stabilirea orelor se va ţine seama de necesitatea alocării 

unei perioade suficiente pentru aerisirea şi igienizarea sălilor de şedinţă. Igienizarea va avea loc la 

fiecare 40 de minute în timpul şedinţei de judecată şi va consta în aerisirea sălii de şedinţă. De 

asemenea, anterior legitimării de către jandarm, partea/reprezentantul acesteia sau martorul are 

obligaţia de a-şi curăţa mâinile cu soluţiile aflate la dispoziţia jandarmului. 

Listele de şedinţă astfel întocmite vor fi publicate în cursul zilei de astăzi, 13 martie 2020, 

respectiv 16 martie 2020 pe portalul Judecătoriei Zărneşti pentru ca persoanele implicate în 

dosarele selectate, apreciate urgente de către complet, să poată lua cunoştinţă de data şi ora la care 

va avea loc judecarea fiecărui dosar în parte. 

Judecătorii vor proceda la amânarea cauzelor neurgente programate în perioada 16.03.2020 

– 31.03.2020. Măsura amânării va fi adusă la cunoştinţă prin portalul instanţei şi de către jandarm. 

Amânarea cauzelor neurgente se va dispune fără prezenţa părţilor în sală. 

Judecătorii vor proceda la preschimbarea termenelor de judecată stabilite în dosarele 

neurgente în luna aprilie, ulterior datei de 04.05.2020. 

Accesul în sala de judecată este permis unui număr de maxim 10 persoane în acelaşi timp.   

 

 4. Cu excepţia cauzelor urgente, primul termen de judecată în cauzele aflate încă în faza 

scrisă urmează a fi stabilit începând cu lunile mai-iunie, în funcţie de agenda fiecărui judecător. 

 

 5. Listele de şedinţă cuprinzând dosarele care se judecă în perioada 13 martie 2020 - 4 mai 

2020 şi orele la care sunt programate, vor fi publicate de îndată pe site-ul Judecătoriei Zărneşti. 

Un exemplar al listelor va fi predat efectivelor de jandarmi care asigură paza instanţei, iar un alt 

exemplar va fi afişat la intrarea pentru public în exteriorul clădirii. Un exemplar al listelor care vor 

cuprinde şi orele la care sunt programate cauzele va fi transmis penitenciarelor în care sunt deţinute 

persoanele implicate în cauzele urgente, respectiv, centrelor de reţinere şi arestare preventivă in 

care acestea sunt deţinute. În ziua de şedinţă, jandarmii nu vor permite accesul în instanţă 

persoanelor care nu au calitatea de părţi/martori în cauzele menţionate în lista de la pct. 9. 

  

6. În scopul evitării pe cât posibil a transportului persoanelor aflate în stare de 

arest/deţinere, şedințele de judecată cu persoane private de libertate se vor desfășura, în situațiile 
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în care este posibil, prin sistem videoconferință. Următoarele tipuri de cauze vor fi judecate prin 

videoconferinţă: 

-          Liberare condiționată – indiferent de stadiul procedurii; 

-          Contestație la executare, indiferent de stadiul procedurii; 

-          Cereri de contopire a pedepselor, indiferent de stadiul procedurii; 

-          Verificarea legalităţii şi temeiniciei arestării preventive, indiferent de stadiul procedurii; 

-          Revocarea, înlocuirea arestării preventive, indiferent de stadiul procedurii; 

Fiecare loc de detenție va fi anunțat cu cel puțin 48 de ore înainte de termen cu privire la 

cauzele în care ședința de judecată se va desfășura prin videoconferință. 

  

7. Accesul justiţiabililor în incinta instanţei va fi permis doar la ora fixată pentru judecarea 

cauzei la care participă. Prezenţa persoanelor care nu justifică niciun interes legitim în incinta 

instanţei este strict interzisă, cu excepţia însoţitorilor persoanelor cu dizabilităţi.   

Justiţiabilii vor aştepta în exteriorul clădirii. Staţionarea în incinta biroului rezervat 

registraturii din cadrul instanţei este permisă pentru maxim 5 minute. Staţionarea în interiorul 

clădirii este strict interzisă.  

Anterior pătrunderii în incinta instanţei, orice persoană are obligaţia de a completa o 

declaraţie pe proprie răspundere cu privire la eventuale călătorii în zonele de pe glob afectate de 

Coronavirus precum şi cu privire la eventualul contact cu persoane care au fost depistate ca fiind 

purtătoare ale virusului Covid-19. În cazul în care răspunsul la cele două întrebări este afirmativ, 

jandarmii au obligaţia de a înlătura persoana respectivă din incinta instanţei. 

8. Programul angajaţilor din cadrul Judecătoriei Zărneşti este flexibil, cu excepţia 

angajaţilor repartizaţi pe sectoarele care au program cu publicul, însă numai pe perioada 

programului cu publicul. Personalul instanţei este obligat să se prezinte de îndată la sediul instanţei 

în timpul programului de lucru, la solicitarea preşedintelui instanţei. 

  

9. În perioada 13.03.2020 – 04.05.2020 vor fi soluţionate doar următoarele tipuri de cauze 

la nivelul Judecătoriei Zărneşti: 

   

CAUZE URGENTE respectiv cauze care nu presupun citarea părţilor, în materie 

civilă/minori şi familie: 
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-          Suspendare provizorie    

-          Ordin de protecţie         

-          Asigurare dovezi             

-          Sechestru asigurător         

-          Sechestru judiciar             

-          Poprire asigurătorie 

-          Delegare autoritate părintească 

-          Curatelă                                 

-          Ordonanţă preşedinţială        

-          Evacuare                               

-          Autorizare intrare în încăperi 

-          Contestaţie la executare 

-          Internare medicală nevoluntară 

-          Contestaţie tergiversare proces 

-          Abţinere 

-          Recuzare 

-          Cerere eliberare cauţiune 

-          Cerere de reexaminare amendă judiciară 

-          Cerere de reexaminare anulare cerere 

-          Ajutor public judiciar 

-          Cerere de reexaminare ajutor public judiciar 

-          Îndreptare eroare materială 

-          Încuviinţare executare silită 

-          Cauzele mai vechi de 5 ani, în care nu se impune audierea martorilor, luarea 

interogatoriului, respectiv care nu impun prezenţa părţilor în sala de judecată. 

  

CAUZE URGENTE, respectiv cauze care nu presupun citarea părţilor, în materie penală: 

-   Cauzele cu inculpaţi minori;  

-   Cauzele penale în care există riscul împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale;  
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-  Cauzele privind solicitările adresate de organele de urmărire penală (măsurile de 

supraveghere tehnică, percheziţii, etc.);  

-   Cauzele reglementate de Legea nr. 302/2004, indiferent de obiectul acestora.  

-   Cauzele de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi 

-  Cauzele privind liberarea condiţionată, liberarea minorilor din centrul educativ sau centrul 

de detenţie ori înlocuirea cu măsuri neprivative de libertate 

-  Cauzele privind intervenirea unei legi mai favorabile, de dezincriminare, amnistie sau 

graţiere, contestaţia la executare. 

-   Cauzele privind amânarea şi întreruperea executării pedepsei, 

-  Cauzele în care sunt inculpaţii  persoane aflate  sub punerea unei măsuri preventive şi 

toate  cauzele în care una din părţi sau subiecţi procesuali se află în stare de detenţie 

-  Cauzele aflate în etapa camerei preliminare 

-  Infracţiuni prevăzute de art. 336, art. 335 alin. 2, alin.3, art. 337, art. 338 din Codul penal. 

  

  

10. Se menţin celelalte măsuri dispuse prin Planul de măsuri în vederea prevenirii şi 

limitării efectelor epidemiei determinate de infectarea cu COVID-19, afişat la Judecătoria Zărneşti. 

  

           11. Prezenta decizie se comunică personalului Judecătoriei Zărneşti, efectivului de jandarmi 

care asigură protecția și paza instanței, Baroul Braşov, Penitenciarul Codlea, Penitenciarul 

Miercurea Ciuc şi Arestul IJP. Braşov. Comunicatul cu privire la măsurile dispuse se afișează la 

loc vizibil și se postează pe portalul Judecătoriei Zărneşti. 

Atasăm prezentului comunicat Decizia nr.8/13.03.2020. 

  

                         BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAII PUBLICE 

 


