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DECIZIA NR. 2 

pentru stabilirea regulilor  

ce guvernează  

organizarea activităţii Judecătoriei ZĂRNEŞTI 

13.01.2020 
 

 

Alexandru Asmarandei, Preşedintele Judecătoriei Zărneşti, 

În temeiul art. 46 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, art. 13 raportat 

la art. 7 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin 

Hotărârea CSM nr. 1375/2015 cu modificările şi completările ulterioare (în continuare ROI), 

Emite prezenta decizie pentru stabilirea regulilor privind organizarea activităţii 

instanţei. 
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NORME INTERNE 
  

 

DDIISSPPOOZZIIŢŢIIII  PPRREELLIIMMIINNAARREE  
  

 1. Personalul din cadrul Judecătoriei Zărnești îşi exercită îndatoririle prevăzute de legile 

şi regulamentele în vigoare, hotărârile colegiului de conducere al instanţei şi ordinele de 

serviciu/deciziile date de preşedintelui instanţei. 

 

 2. Prezentul ordin de serviciu completează legile, regulamentele şi hotărârile de 

colegiu în vigoare. 

 

 3. Ori de câte ori în prezentul ordin se foloseşte sintagma „dispoziţiile aplicabile în 

materie” se vor avea în vedere dispoziţiile normative prevăzute de legile şi regulamentele în 

vigoare, hotărârile colegiului de conducere al instanţei sau ordinele de serviciu/deciziile date 

de preşedintele instanţei. 

 

 4. Nerespectarea în mod nejustificat a dispoziţiilor prezentului ordin sau ale celor care 

vor fi emise ulterior poate atrage răspunderea disciplinară a judecătorilor (conform 

dispoziţiilor art. 99 lit. m) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi 

procurorilor) sau, după caz, a personalului auxiliar (conform dispoziţiilor art. 84 lit. h) din 

Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor 

judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea). 
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11..  SSTTAABBIILLIIRREEAA  RREEGGUULLIILLOORR  PPEENNTTRRUU  OORRGGAANNIIZZAARREEAA  

AACCTTIIVVIITTĂĂŢŢIIII  ÎÎNN  CCAADDRRUULL  IINNSSTTAANNŢŢEEII  

11..11..  AACCTTIIVVIITTAATTEEAA  DDEE  RREEGGIISSTTRRAATTUURRĂĂ  

 

AA..  SSTTAABBIILLIIRREEAA  OOBBIIEECCTTUULLUUII  CCAAUUZZEEII  
Art. 1. – (1) Stabilirea obiectului dosarului se face la momentul repartizării actelor de 

învestire de către grefierii cu studii superioare delegaţi să lucreze la compartimentul registratură. 

(2) Aceştia au obligaţia de a identifica obiectul principal şi obiectele secundare, 

numărul părţilor şi orice alte criterii aplicabile pentru determinarea corectă a complexităţii 

cauzei şi de a completa totodată aceste criterii în aplicaţia ECRIS. 

(3) Obiectul principal al cauzei se stabileşte cu luarea în considerare a cererii 

susceptibile de a determina modul de soluţionare a celorlalte capete de cerere, în raport cu 

finalitatea urmărită de reclamant. 

(4) În situaţia în care există mai multe capete de cerere cu caracter principal, 

neputându-se stabili existenţa unui raport de supraordonare sau de accesorietate între cereri, 

grefierul-registrator va introduce în sistemul ECRIS, ca obiect principal, cererea cu 

punctajul cel mai mare, iar celelalte obiecte vor fi evidenţiate ca obiecte secundare 

(Hotărârea nr. 14/25.10.2017 emisă de Colegiul de Conducere al Judecătoriei Zărneşti, Nota 

Internă nr. 13/29.08.2017 emisă de Curtea de Apel Brașov). 

(5) În materie penală, în situaţia în care instanţa este sesizată cu săvârşirea mai multor 

infracţiuni, grefierul-registrator va introduce în sistemul ECRIS, ca obiect principal, 

infracţiunea cu punctajul cel mai mare, iar celelalte obiecte vor fi evidenţiate ca şi 

obiecte secundare (Hotărârea nr. 14/25.10.2017 emisă de Colegiul de Conducere al 

Judecătoriei Zărneşti, Nota Internă nr. 13/29.08.2017 emisă de Curtea de Apel Brașov). 

(6) În situaţia în care grefierul-registrator din cadrul instanţei are nelămuriri cu privire 

la calificarea cererii sau la activitatea de completare în aplicaţia Ecris a câmpurilor din fişa 

electronică a dosarelor care au influenţă asupra complexităţii dosarelor, pentru efectuarea 

corectă şi completă a acestor menţiuni va solicita o dispoziţie a preşedintelui instanței în acest 

sens. 

(7) În materie civilă, grefierul-registrator are îndatorirea de a calcula cuantumul taxei 

judiciare de timbru conform O.U.G. nr. 80/2013, în măsura în care este posibil pe baza 

informațiilor disponibile în cuprinsul cererii de chemare în judecată și în înscrisurile anexate 

acesteia. Calculul estimativ va fi menționat într-o notă capsată pe coperta interioară a 

dosarului, urmând a fi verificată de către judecătorul cauzei. 

(8) Grefierul-registrator va introduce în ECRIS mențiuni privind taxa judiciară de 

timbru plătită şi ataşată cererii de chemare în judecată. 

(9) În materie penală, grefierul-registrator la primirea rechizitoriului înregistrează 

dosarul în sistemul ECRIS şi, totodată, creează dosar asociat ce va purta indicativul “a1”, 

având ca obiect – măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară, potrivit 

dispozițiilor art. 98 alin.1 din ROI. 

(10) În materie penală, grefierul-registrator va scrie pe coperta dosarului dacă 

inculpatul a fost trimis în judecată sub puterea unei măsuri preventive, precum şi dacă acesta 

sau persoană vătămată este minoră. De asemenea, grefierul-registrator va înştiinţa de îndată în 

orice mod pe judecătorul titular de complet, iar în lipsa acestuia, pe grefierul titular de 

complet. 

(11) În situaţia în care un dosar penal a fost declinat de o altă instanţă pe cameră 

preliminară, transferul dosarului se face pe dosarul de fond/repartizare, iar ulterior repartizării 

se va face transferul şi pe dosarul de cameră preliminară (a1), acesta fiind repartizat manual 

completului căruia i s-a repartizat dosarul de fond. 
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(12) În dosarele având ca obiect „încuviinţare executare silită”, grefierul-registrator 

va introduce în sistemul ECRIS debitorul ca parte, fără a se indica şi domiciliul acestuia. 

(13) Grefierul-registrator are obligaţia de a verifica în conţinutul dispozitivului 

rechizitoriului dacă există menţiuni privind infracţiuni prevăzute de Legea nr. 78/2000. În caz 

afirmativ, la înregistrarea unei astfel de cauze în sistemul ECRIS, grefierul-registrator va bifa 

căsuţa „de urmărire penală”, pentru a se evita repartizarea unor astfel de cauze  în mod eronat, 

completurilor normale în materie penală (art. 1 din Hotărârea nr. 23/18.11.2019 emisă de 

Colegiul de Conducere al Judecătoriei Zărneşti). 

Art. 2. – (1) Cererile de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi înaintate în 

afara programului de lucru vor fi înregistrate în sistemul ECRIS de către grefierul de ședință. 

            (2) În cazul cererilor înregistrate în baza art. 138 alin. 1 lit. e) sau a art. 146
1
 C.p.p. – 

obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ale unei persoane – grefierul-registrator va 

bifa în sistemul ECRIS menţiunea confidenţial. 

(3) Grefierul-registrator are obligaţia de a anonimiza pe portalul instanţei informaţiile 

privitoare la identitatea părţilor în cauzele având ca obiect înfiinţarea sechestrului asigurător 

sau a popririi asigurătorii prin aplicarea bifei CONFIDENŢIAL (Recomandarea Comisiei nr. 1 

– Legislaţie şi cooperare interinstituţională din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii). 

 

Art. 3. – (1) Grefierul-registrator va completa datele de identificare ale părților și 

alee reprezentanților acestora și datele statistice obligatorii în ECRIS atât în materie penală, 

cât şi în materie civilă, pe baza informaţiilor aflate în dosar la momentul înregistrării acestuia. 

În materie penală, vor fi menţionate toate datele privind situația personală a inculpaților şi 

poreclele părţilor, dacă este cazul. Cu toate acestea, în dosarele având ca obiect „încuviinţare 

executare silită”, grefierul-registrator va introduce în sistemul ECRIS debitorul ca parte, fără 

a se indica şi domiciliul acestuia. 

            (2) În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligației prevăzute la 

alin. 1, grefierul de ședință va putea restitui dosarul către grefierul-registrator pentru 

completarea datelor statistice. 

            (3) Grefierul-registrator va completa câmpurile referitoare la adresele de e-mail 

menţionate de către părți și avocații acestora în cuprinsul cererii de chemare în judecată (art. 1 

din HCSM nr. 114/10.02.2015). 

            (4) Grefierul-registrator va completa câmpul aferent obiectului cererii de chemare în 

judecată cu seria și numărul procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției, în 

cauzele având ca obiect plângere contravențională (art. 2 din HCSM nr. 114/10.02.2015). 

            (5) Domiciliul ales al reclamantului va fi unicul domiciliu introdus în ECRIS, chiar 

dacă alegerea de domiciliu nu este întocmită conform dispoziţiilor art. 158 din Codul de 

procedură civilă (art. 5 din Hotărârea nr. 17/20.12.2017 emisă de Colegiul de Conducere al 

Judecătoriei Zărneşti). 

 

Art. 4. – (1) După primirea dosarului, judecătorii au obligaţia să verifice prin 

confruntarea fişei dosarului emise de sistemul Ecris cu dosarul fizic pentru stabilirea corectă 

şi completă a obiectelor dosarului, iar, în situaţia în care constată că există erori sau omisiuni 

cu privire la acestea, să dispună rectificarea sau, după caz, completarea obiectelor. 

(2) Dispoziţia va fi dată printr-o rezoluţie aplicată de judecător pe fişa dosarului sau 

imprimată și atașată dosarului, care va cuprinde obiectul care trebuie modificat/completat, 

data rezoluţiei şi semnătura judecătorului. 

(3) Operaţiunea de modificare/completare în Ecris cu elemente survenite ulterior 

înregistrării cauzei va fi efectuată de grefierul de şedinţă, cu excepţia obiectului cauzei cu 

privire la care va efectua modificări numai grefierul-registrator. 

(4) În caz de disjungere, dosarul nou format va fi înregistrat de către grefierul-
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registrator cu obiectul corespunzător petitului disjuns, iar nu cu obiectul principal al dosarului 

din care a fost disjuns (Dispoziţia nr. 1975/35/28.02.2018 emisă de Preşedintele Tribunalului 

Braşov). 

(5) În ipoteza formulării unor cereri incidentale (cerere reconvenţională, cerere de 

intervenţie, cerere de chemare în garanţie, cerere de arătare a titularului dreptului, cerere de 

chemare în judecaţii a altor persoane care ar putea pretinde aceleaşi drepturi ca reclamantul), 

obiectul acestor cereri va fi introdus ca obiect secundar de către grefierul-registrator, la 

dispoziţia preşedintelui completului de judecată, dată fie prin rezoluţie în cursul procedurii de 

regularizare, fie prin încheiere de şedinţă, în cazul cererilor formulate pe parcursul judecăţii. 

(6) În situaţia în care obiectul uneia dintre cererile menţionate la alin. 6 este identic cu 

unul dintre obiectele - principal sau secundar - ale cererii de chemare în judecată, întrucât 

sistemul ECRIS nu permite introducerea acestuia, nefiind posibilă introducerea unui al doilea 

obiect identic cu unul deja introdus, se va introduce, în situaţia în care cererea incidentală 

cuprinde mai multe petite, obiectul diferit de cel al cererii principale căruia i se atribuie cel 

mai mare punctaj ECRIS. 

 

BB..  VVEERRIIFFIICCAARREEAA  CCEERREERRIILLOORR  IIDDEENNTTIICCEE  

Art. 5. – Persoanele desemnate cu repartizarea aleatorie a cauzelor, primind dosarul, 

verifică în sistemul ECRIS dacă există alte dosare formate ca urmare a unor cereri formulate de 

aceleaşi părţi, chiar împreună cu altele, având unul din obiectele iniţiale, iar în caz afirmativ 

completează pe coperta interioară, în câmpul special pretipărit, numerele dosarelor astfel 

identificate. 

Art. 6. – Verificarea cererilor identice se va realiza și în materie penală. 

Art. 7. – În materie penală, grefierul-registrator va imprima din ECRIS fişele dosarelor 

găsite în legătură cu părţile din dosar, în alte cauze soluţionate sau aflate în curs de soluţionare 

repartizate judecătorului de cameră preliminară (dosarele care primesc termen automat) cu titlu 

informativ.  

Art. 8. – (1) În cazul în care cu ocazia înregistrării unei cereri grefierul-registrator 

constată că la instanţă s-a depus cel puţin o cerere formulată de aceeaşi părţi, chiar împreună 

cu altele, având unul dintre obiectele iniţiale, bifează pe câmpurile pretipărite existenţa 

suspiciunii privind înregistrarea unor cereri identice. 

           (2) În cazul în care unul dintre dosare a fost înregistrat ca urmare a declinării 

competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Zărneşti, data ce va fi avută în 

vedere pentru a stabili care este primul complet învestit este data înregistrării la Judecătoria 

Zărneşti. 

           (3) Dacă în aceeaşi zi se constată că au fost primite acte identice de învestire a 

instanţei, acestea vor primi un singur număr în aplicaţia ECRIS, formând un singur dosar.  

  

CC..  RREEPPAARRTTIIZZAARREEAA  AACCTTEELLOORR  DDEE  SSEESSIIZZAARREE  AA  IINNSSTTAANNŢŢEEII  

Art. 9. – Cu excepţiile prevăzute de dispoziţiile aplicabile în materie, cererile de 

chemare în judecată şi celelalte acte de sesizare a instanţei se repartizează aleatoriu printr-o 

operaţie unică în sistemul de evidenţă Ecris, în ziua în care au fost înaintate şi recepţionate de 

instanţă. 

Art. 10. – (1) Repartizarea se efectuează la ora 13:30 deodată după înregistrarea 

dosarelor. 

            (2) Prin excepție de la regula prevăzută la alineatul 1, în cazul în care se înregistrează o 

cauză urgentă (ex.ordin protecţie) repartizarea aleatorie în sistem ECRIS se va realiza imediat, 

fără a se aştepta introducerea în sistemul ECRIS a tuturor cauzelor din ziua respectivă, 

urmând ca dosarul să fie predat judecătorului căruia i s-a repartizat cauza, de îndată, pentru a 
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dispune măsurile ce se impun (art. 5 din Hotărârea nr. 10/21.06.2016 emisă de Colegiul de 

conducere al Judecătoriei Zărnești). 

Art. 11. – (1) Toate cererile de chemare în judecată vor primi număr de înregistrare în 

ziua primirii acestora şi vor fi repartizate în aceeaşi zi, cu excepția situației când motive 

obiective împiedică efectuarea operațiunii. 

            (2) În cazul în care în aceeaşi zi este primit un număr foarte mare de dosare, grefierul-

registrator va fi ajutat de înlocuitorul acestuia la înregistrarea şi repartizarea dosarelor. 

            (3) În cazul în care înlocuitorul grefierului-registrator lipseşte în mod justificat sau are 

programată şedinţă de judecată în ziua respectivă sau în ziua imediat următoare sau a avut 

şedinţă în ziua anterioară, grefierul-registrator va fi ajutat de grefierul-şef sau de înlocuitorul 

acestuia. 

Art. 12. – (1) Pot constitui motive obiective pentru înregistrarea în aplicaţia 

informatică Ecris a actelor de sesizare a instanţei a doua zi după primire, potrivit 

dispozițiilor art. 94 alin. 11 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, 

aprobat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1375/2015, următoarele situaţii (art. 3 din Hotărârea nr. 

12/11.01.2017 emisă de Colegiul de conducere al Curții de Apel Brașov): 

               a) probleme de natură tehnică, cauze de forţă majoră ori alte împrejurări asimilate 

acestora, precum disfuncţionalităţi ale aplicaţiei informatice Ecris, sistarea alimentării cu 

energie electrică a instanţei pentru o perioadă mai mare de timp sau situaţii de urgenţă ce 

impun evacuarea sediului instanţei, care nu permit înregistrarea actelor de sesizare în aceeaşi 

zi, în timpul programului de lucru al instanţei; 

               b) primirea actelor de sesizare prin fax ori prin e-mail după terminarea programului 

de lucru al instanţei; 

               c) imposibilitatea de înregistrare a actelor de sesizare din cauza lipsei configurărilor 

necesare în aplicaţia informatică Ecris cu privire la obiectul respectiv, lipsă care nu poate fi 

complinită de îndată ori în cursul aceleiaşi zile, până la finalul programului de lucru al 

instanţei, ca urmare a necesităţii asigurării timpului aferent luării unor decizii administrative 

şi/sau tehnice; 

               d) volumul mare de acte de sesizare primite într-o zi, de natură să facă imposibilă, în 

mod obiectiv, înregistrarea tuturor dosarelor in aceeaşi zi; 

               e) primirea actelor de sesizare care nu au caracter urgent spre finalul programului de 

lucru al instanţei, într-un număr care să nu permită, în mod obiectiv, înregistrarea în aplicaţia 

informatică Ecris până la terminarea programului de lucru al instanţei; 

              (2) În cazurile prevăzute la alin. 1 lit. d) și e) grefierul-registrator îl va notifica pe pe 

președintele instanței, care va putea dispune ca înregistrarea dosarelor să aibă loc a doua zi. 

              (3) Aceste împrejurări vor fi menționate într-un proces-verbal, semnat de grefierul-

registrator și de președintele instanței, care va fi depus la mapa grefierului-șef. 

               (4) Atunci când se impune ca un dosar să fie repartizat completului imediat următor 

conform ROI şi nu mai există un complet următor în materia respectivă nici după luarea în 

ordine a completurilor din acea materie, repartizarea se va face judecătorului menţionat în 

lista de permanenţă din ziua înregistrării cererii. 

 

DD..  AALLTTEE  DDIISSPPOOZZIIŢŢIIII  PPRRIIVVIINNDD  ÎÎNNRREEGGIISSTTRRAARREEAA  ŞŞII  RREEPPAARRTTIIZZAARREEAA  

Art. 13. – (1) Cauzele trimise spre rejudecare vor fi înregistrate în sistemul Ecris cu 

numărul iniţial de dosar, la care se adaugă simbolul steluţă („*”). 

(2) Cauzele trimise spre rejudecare se repartizează completului iniţial învestit, chiar 

dacă acesta este blocat. 

(3) În cazul în care completul iniţial învestit a fost desfiinţat, cauzele trimise spre 

rejudecare vor fi repartizate aleatoriu.  

(4) Judecătorul titular va aprecia dacă formulează declaraţie de abţinere, urmând ca 
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repartizarea dosarului să se facă ulterior unui alt complet care judecă în aceeaşi materie, prin 

repartizare aleatorie, dacă declaraţia de abţinere este admisă. 

Art. 14. – (1) Cauzele trimise spre soluţionare Judecătoriei Zărnești prin 

regulator de competenţă se repartizează completului iniţial învestit sub acelaşi număr de 

dosar cu numărul de dosar ce a avut ca obiect regulatorul de competenţă, chiar dacă acest 

complet este blocat. 

(2) În cazul în care completul iniţial învestit a fost desfiinţat, cauzele trimise prin 

regulator de competenţă vor fi repartizate aleatoriu.  

 

Art. 15. – Cererile succesive de repunere pe rol în vederea continuării judecăţii, 

perimare, consfinţire a acordului de mediere vor fi repartizate completului iniţial învestit 

sau completului căruia i-a fost repartizată cauza în urma desfiinţării completului pe baza unui 

proces-verbal întocmit în acest sens. 

 

Art. 16. – (1) Cererile succesive de îndreptare eroare materială, completare a 

hotărârii, lămurire a hotărârii vor fi repartizate completului care a pronunţat hotărârea a 

cărei îndreptare, completare ori lămurire se solicită, chiar dacă acesta este blocat. 

(2) Aceeaşi rezolvare se va da şi contestaţiilor la executare prevăzute de art. 598 alin. 

(1) lit. c) teza I din Codul de procedură penală şi de art. 712 alin. (2) din Codul de procedură 

civilă. 

(3) În cazul în care completul iniţial învestit a fost desfiinţat, cererile menţionate la 

alin. 1 şi la alin. 2 vor fi repartizate aleatoriu (art. 1 din Hotărârea Colegiului de conducere al 

Judecătoriei Zărnești nr. 5 din 14.02.2018).  

(4) În cazul în care completul iniţial este funcţional, dar nu există un judecător titular, 

cererea va fi soluţionată de către judecătorul aflat pe lista de permanenţă din ziua înregistrării 

cererii. 

 

Art. 17. – (1) Cererile de reexaminare anulare cerere, de reexaminare ajutor 

public judiciar, de reexaminare amendă judiciară, reexaminare taxă judiciară de 

timbru și de tergiversare soluţionare cauză vor fi înregistrate ca dosare asociate care nu se 

contabilizează statistic şi vor fi repartizate aleatoriu, după blocarea completului care a 

pronunţat încheierea atacată, pe baza unui proces-verbal (Hotărârile Colegiului de conducere 

al Judecătoriei Zărneşti nr. 2/14.02.2013 şi nr. 4/27.03.2013 – reexaminare amendă şi anulare 

cerere şi art. 1 din Hotărârea nr. 5/14.02.2018 emisă de Colegiul de conducere al Judecătoriei 

Zărnești – reexaminare ajutor public judiciar, reexaminare taxă judiciară de timbru, art. 3 din 

Hotărârea nr. 21/14.10.2019 emisă de Colegiul de conducere al Judecătoriei Zărnești – 

tergiversare soluționare cauză). 

           (2) Regula prevăzută la alin. 1 nu se aplică în privinţa amenzilor judiciare aplicate în 

dosarele în care este aplicabil Vechiul Cod de procedură civilă. Aceste cereri vor fi repartizate 

completului care a aplicat amenda, indiferent de data aplicării acesteia. 

           (3) Dosarele asociate prevăzute la alineatul 1 vor fi create în ECRIS de către grefierul-

şef, iar grefierul-arhivar va crea coperta dosarului. 

          (4) Regula prevăzută la alineatul 1 privitoare la blocarea completului ce a pronunțat 

hotărârea se va aplica şi cererilor de revizuire formulate în materie penală sau civilă, în 

măsura în care judecătorul care a pronunţat hotărârea face parte din completul iniţial învestit 

(art. 2 din Hotărârea nr. 8/30.03.2018 emisă de Colegiul de Conducere al Judecătoriei 

Zărneşti). 

          (5) Dosarele asociate ce au ca obiect cerere de reexaminare ajutor public judiciar, 

reexaminare taxă de timbru formate în cauzele ce au ca obiect „anulare ordonanţă plată”, 

ori alte cereri pentru a căror soluționare sunt active doar două completuri), se vor repartiza, 
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spre soluţionare completului imediat următor celui stabilit pentru judecarea cauzei, care 

judecă în aceeaşi materie (Decizia Președintelui Judecătoriei Zărnești nr. 17/10.08.2018). 

 

Art. 18. – (1) Cererile de abținere și de recuzare vor fi repartizate completului 

imediat următor (Art. 110 alin. 1 din ROI). 

          (2) În situația în care nu mai există un complet care judecă în materie penală, după 

luarea în ordine a tuturor completurilor, asupra incidentelor prevăzute de art. 110 alin. 1 din 

ROI referitoare la incompatibilitate, recuzare sau abținere, asupra cererilor va dispune 

judecătorul de la permanență din materie civilă din ziua înregistrării cererii (art. 1 din 

Hotărârea nr. 9/01.06.2016 emisă de Colegiul de conducere al Judecătoriei Zărnești). 

 

Art. 19. – (1) Cererile de restituire cauțiune sau de restituire taxă judiciară de 

timbru se înaintează completului inițial învestit, chiar dacă acesta este blocat.  

(2) În cazul în care completul iniţial învestit a fost desfiinţat, cererile menţionate la 

alin. 1 vor fi repartizate aleatoriu (art. 1 din Hotărârea nr. 2/02.02.2016 emisă de Colegiul de 

conducere al Judecătoriei Zărnești, art. 1 din Hotărârea nr. 5/14.02.2018 emisă de Colegiul de 

conducere al Judecătoriei Zărnești). 

 

Art. 20. – (1) Cererile sau înscrisurile referitoare la un dosar care are termen de 

judecată în aceeaşi zi cu cea în care acestea sunt depuse se înregistrează şi se înaintează 

imediat completului căruia i s-a repartizat dosarul respectiv.  

(2) Dacă şedinţa de judecată este în desfăşurare, cererea sau înscrisul va fi înaintat 

grefierului în sala de şedinţă de către grefierul-arhivar. 

(3) Judecătorul va menţiona în cuprinsul înscrisului împrejurarea că acesta a fost 

primit după strigarea şedinţei, dacă este cazul. 

 

Art. 21. – (1) – În cazul în care toţi judecătorii care judecă în materie penală sunt 

incompatibili, dosarul va fi repartizat aleatoriu către completurile care sunt active în materie 

civile, după blocarea completurilor unde există cazul de incompatibilitate (Hotărârea 

Colegiului de Conducere al Judecătoriei Zărneşti nr. 2/17.02.2012). 

         (2) În cazul în care judecătorul titular al completului de asociaţii şi fundaţii este 

incompatibil, dosarul va fi repartizat aleatoriu către completurile care sunt active în materie 

civilă, după blocarea completului unde există cazul de incompatibilitate (Hotărârea Colegiului 

de Conducere al Judecătoriei Zărneşti nr. 2/17.02.2012) 

 

Art. 22. – Dosarele în care instanţa este sesizată prin rechizitoriu înaintate de către 

Ministerul Public vor fi primite până la ora 16.00 (art. 1 din HCSM nr.452/29.04.2015). 

 

Art. 23. – Repartizarea ciclică se realizează în ordinea completurilor, începând cu 

completul C1 pe fiecare materie pe care acestea sunt active (civil, penal). 

 

 

EE..  AALLTTEE  AATTRRIIBBUUȚȚIIII  AALLEE  GGRREEFFIIEERRUULLUUII--RREEGGIISSTTRRAATTOORR  

 

Art. 24.  – Grefierul-registrator este grefierul coordonator al arhivei. 
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11..22..  DDIISSPPOOZZIIŢŢIIII  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE  AAPPLLIICCAABBIILLEE  ÎÎNN  PPRROOCCEESSEELLEE  

CCIIVVIILLEE  
 

AA..  DDIISSPPOOZZIIŢŢIIII  AAPPLLIICCAABBIILLEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRAA  PPRREEAALLAABBIILLĂĂ  

Art. 25. – (1) Cu excepţia cauzelor urgente, după înregistrarea dosarului, grefierul-

arhivar înaintează dosarul către grefierul de şedinţă sau către grefierul special desemnat în acest 

scop în ziua imediat următoare înregistrării pentru parcurgerea procedurii prealabile. 

(2) Dosarele având ca obiect încuviinţarea executării silite vor fi înaintate direct 

grefierului special desemnat în acest scop de către grefierul-arhivar.  

(3) După primirea dosarului nou format de la registratură, grefierul de şedinţă sau 

grefierul desemnat în acest scop verifică pe coperta interioară dacă registratura a identificat 

existenţa altor dosare constituite ca urmare a unor cereri formulate de aceleaşi părţi, chiar 

împreună cu altele, având unul dintre obiectele iniţiale, după care înaintează dosarul 

judecătorului de complet în ziua stabilită de acesta. 

(4) În cazul în care registratura a identificat existenţa unui dosar constituit ca urmare a 

unor cereri formulate de aceleaşi părţi, chiar împreună cu altele, având unul dintre obiectele 

iniţiale, acest dosar va fi ataşat dosarului nou format, fiind înaintate împreună judecătorului. 

(5) Dacă grefierul-registrator a bifat în referatul său despre existenţa suspiciunii 

înregistrării unor cereri identice, grefierul responsabil cu procedura prealabilă va înainta 

dosarele judecătorului căruia i s-a repartizat dosarul care, în urma analizării situaţiei, va 

decide dacă sunt îndeplinite sau nu cerinţele art.107 alin.1 şi alin. 3 din ROI.  

(6) În cazul în care judecătorul constată îndeplinite condiţiile,  grefierul responsabil cu 

procedura prealabilă va întocmi un proces-verbal.  

(7) Data încheierii acestui proces-verbal va constitui termen în acest dosar, semnat de 

judecător, iar dosarul se va închide cu documentul final “încheiere finală de dezînvestire” 

(art. 1 din Hotărârea nr. 5/02.02.2016 emisă de Colegiul de Conducere al Judecătoriei 

Zărnești, Hotărârea nr. 8/30.03.2018 emisă de Colegiul de Conducere al Judecătoriei 

Zărnești). 

 

Art. 26. – (1) Toate rezoluţiile judecătorilor din cadrul procedurii prealabile în materie 

civilă se efectuează pe coperta interioară a dosarului, prin completarea câmpurilor pretipărite. 

(2) În cazul în care, din motive tehnice, tipărirea câmpurilor necesare nu a fost 

posibilă, rezoluţiile judecătorilor din cadrul procedurii prealabile în materie civilă se 

efectuează pe prima pagină a dosarului, pe actul supus comunicării sau pe o rezoluție tipărită 

direct de către judecător și atașată dosarului. 

Art. 27. – (1) Grefierul de şedinţă sau grefierul desemnat în acest scop va introduce în 

sistemul Ecris datele operaţiunilor efectuate în procedura prealabilă din materie civilă, 

completând toate câmpurile obligatorii din ECRIS şi utilizând sistemul de alerte. 

           (2) După emiterea celei dintâi rezoluţii de către judecător, grefierul de şedinţă sau 

grefierul special desemnat în acest scop va capsa o notă pe coperta exterioară a dosarului, 

unde va menţiona data efectuării comunicării/comunicărilor, numărul de comunicări efectuate 

şi data împlinirii termenului la care dosarul trebuie verificat. 

 

Art. 28. – (1) Judecătorul titular al completului căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza, 

primind dosarul de la grefierul de şedinţă sau de la grefierul special desemnat în acest scop, 

verifică în termen de cel mult 10 zile lucrătoare dacă cererea de chemare în judecată 

îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 194-197, emiţând după caz, rezoluţie de regularizare 

sau rezoluţie de comunicare a cererii (art. 2 din Hotărârea nr. 5/02.02.2016 emisă de Colegiul 

de Conducere al Judecătoriei Zărnești). 

(2) În următoarele tipuri de cauze:  
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- cerere de emitere ordonanţă preşedinţială (art. 997 NCPC),  

- ordin de protecţie (Legea nr. 217/2003),  

- suspendare provizorie executare silită, formulată înainte de introducerea unei 

contestaţii la executare (art. 719 alin. (7) NCPC şi art. 111 alin. (12) teza I R.O.I.), 

- autorizare intrare în încăperi (art. 680 NCPC), 

- delegare exercitare autoritate părintească – art.105 alin.6 din Legea 272/2004, 

verificarea cererii se face la primirea dosarului, dacă cererea este primită în timpul 

programului de lucru (08:00 – 16:00) sau a doua zi, imediat după primirea dosarului, dacă 

cererea este repartizată după încheierea programului de lucru. 

(3) Dacă judecătorul titular al completului se află în concediu, rezoluţia va fi dispusă 

de preşedintele instanţei sau de judecătorul desemnat de acesta, conform dispozițiilor art. 109 

alin. (2) ROI. 

(4) În cazul în care judecătorul lipseşte din birou, grefierul desemnat cu îndeplinirea 

procedurii prealabile va anunţa de îndată pe judecător despre înregistrarea cauzei urgente pe 

completul acestuia.  

 

Art. 29. – (1) După ce judecătorul titular de complet pune prima rezoluţie în dosar (de 

regularizare sau de comunicare a cererii reclamantului către pârât) dosarul este preluat de 

grefierul de şedinţă sau de grefierul desemnat în acest scop care aduce la îndeplinire rezoluţia 

judecătorului în maximum cinci zile lucrătoare, cu excepția cauzelor urgente. 

           (2) Grefierul de şedinţă sau grefierul special desemnat în acest scop are obligaţia de a 

verifica dacă părţile şi domiciliile acestora au fost introduse corect în sistemul Ecris de către 

compartimentul registratură şi de a îndrepta eventualele erori.  

           (3) Grefierul de şedinţă sau grefierul special desemnat în acest scop va introduce în 

ECRIS mențiuni privind plata taxei judiciare de timbru în privința taxelor achitate în cursul 

procedurii scrise. 

           (4) Grefierul-arhivar numerotează înscrisurile depuse la dosar în ordinea în care 

trebuie cusute, separând copiile de pe cererea de chemare în judecată şi de pe înscrisurile 

anexate acesteia care urmează să fie comunicate pârâtului, pe care le prinde (capsează) pe 

coperta interioară a dosarului.  

           (5) Exemplarele de cerere de chemare în judecată și înscrisurile aferente depuse în 

vederea comunicării către părțile adverse nu vor fi cusute la dosar. 

            (6) În cazul în care grefierul-arhivar a cusut exemplarele pentru comunicare, grefierul de 

ședință sau grefierul desemnat în acest scop va putea restitui dosarul către acesta pentru 

detașarea exemplarelor pentru comunicare, capsare pe coperta interioară și legarea din nou a 

dosarului. 

            (7) Celelalte înscrisuri depuse după înregistrarea dosarului (dovezile de comunicare şi 

înscrisurile primite) şi până la stabilirea termenului de judecată vor fi cusute şi numerotate de 

către grefierul de şedinţă sau de către grefierul special desemnat în acest scop în ordinea 

primirii acestora.  

            (8) Exemplarele de întâmpinare, cerere reconvenţională, răspuns la întâmpinare și 

înscrisurile aferente, precum şi orice alte cereri depuse la dosarul de fond în vederea 

comunicării către părțile adverse nu vor fi cusute la dosar, ci vor fi capsate pe coperta 

interioară a dosarului, în măsura în care este posibil. 

            (9) Grefierul de şedinţă sau grefierul special desemnat în acest scop va scrie pe primul 

exemplar dintre cele depuse în vederea comunicării menţiunea pentru comunicare. 

 

Art. 30. – Rezoluţiile de comunicare a întâmpinării vor fi efectuate de judecători în 

maximum cinci zile lucrătoare de la împlinirea termenului, iar cele privind stabilirea primului 

termen de judecată, în trei zile lucrătoare (art. 201 alin. 3 C.p.c.). Comunicările se vor efectua 
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de către grefieri în maximum cinci zile lucrătoare. 

 

Art. 31. – Grefierul de ședință sau grefierul special desemnat în acest scop va introduce 

în ECRIS mențiuni privind plata taxei judiciare de timbru pe măsură ce aceasta a fost plătită. 

 

Art. 32. – În cazul formulării unei cereri de ajutor public judiciar, grefierul 

responsabil cu procedura prealabilă sau grefierul de şedinţă, după caz, va crea în sistemul 

ECRIS dosarul asociat a1, care nu se contabilizează statistic – nu se completează „completare 

obiect secundar” (Hotărârea nr.5/2017 emisă de Colegiul de Conducere al Judecătoriei 

Zărneşti). 

 

Art. 33. – După stabilirea primului termen de judecată, dosarele se transmit de către 

grefierul de şedință sau de către grefierul desemnat în acest scop în arhivă, unde să păstrează 

pe completuri de către grefierul-arhivar desemnat să ţină evidenţa dosarelor completului 

respectiv. 

(2) Introducerea operaţiei în ECRIS privitoare la stabilirea termenului de judecată în 

dosarele având ca obiect încuviinţare executare silită va fi realizată de către grefierul de 

şedinţă sau de către grefierul special desemnat în acest scop. 

 

Art. 34. – (1) Cu excepţia altor dispoziţii ale preşedintelui instanţei, procedura 

prealabilă revine în sarcina unui singur grefier desemnat în acest scop. 

          (2) În timpul vacanţei judecătoreşti, grefierul desemnat în acest scop va fi înlocuit de 

către grefierul titular de complet.  

           (3) În caz de lipsă a grefierului titular de complet, procedura prealabilă va fi îndeplinită 

de către grefierul care lucrează în materie civilă menţionat în planificarea de permanenţă din 

ziua înregistrării înscrisului depus. 

          (4) Dacă pe lista de permanenţă este menţionat un grefier care funcţionează în materie 

penală, procedura prealabilă va fi îndeplinită de către următorul grefier care lucrează în 

materie civilă menţionat în lista de permanenţă. 

          (5) Dacă grefierul de permanenţă lipseşte în ziua următoare înregistrării, când este de 

regulă adus dosarul, procedura prealabilă va fi îndeplinită de către grefierul care lucrează în 

materie civilă menţionat în planificarea de permanenţă din acea zi. 

           (6) În timpul vacanţei judecătoreşti, termenele prevăzute la art. 29 alin. 1 şi la art. 30 vor 

fi de şapte zile lucrătoare, cu excepţia cauzelor având ca obiect: ordonanţă preşedinţială, 

contestaţie la executare, suspendare provizorie a executării silite, evacuare, exercitarea 

autorităţii părinteşti, pensie de întreţinere, încuviinţarea executării silite. 

  

 

BB..  MMĂĂSSUURRII  PPRREEMMEERRGGĂĂTTOOAARREE  PPRROOCCEESSUULLUUII  ÎÎNN  MMAATTEERRIIEE  CCIIVVIILLĂĂ  

 

Art. 35. – După ce judecătorul a stabilit primul termen de judecată în cauzele de 

judecată pe fond, în măsura în care acesta nu dispune altfel, grefierul de ședință sau 

grefierul desemnat în acest scop va efectua următoarele verificări sau va emite următoarele 

adrese: 

1. În cauzele având ca obiect divorț cu minori, stabilire domiciliu minor sau 

exercitarea autorității părintești, stabilire program de vizită minor - adresă la primăria 

localităţii în raza căreia domiciliază fiecare dintre soți, pentru efectuarea unei anchete 

sociale. 

2. va emite somațiile prevăzute de lege până la primul termen de judecată în cauzele 

având ca obiect uzucapiune. 
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3. va obţine fişa de evidenţă auto a petentului – poate fi obţinută din baza de date a 

DEPABD, contactând grefierul care are acces la această bază de date – în cauzele având ca 

obiect plângere contravențională – contravenții rutiere constatate şi sancţionate de 

Inspectoratul Judeţean de Poliţie sau de Poliţia Locală. În măsura în care baza de date nu este 

disponibilă, grefierul va emite adresă către Inspectoratul Județean de Poliție Brașov.  

4. în cauzele având ca obiect divorț cu minori, stabilire, majorare sau sistare pensie de 

întreținere, va emite adresă la ANAF pentru comunicarea cuantumului veniturilor persoanei 

chemate în judecată sau obligate la întreținere. În cauzele având ca obiect divorț cu minori, 

adresele vor fi emise pentru ambii soți. Această adresă va fi emisă și la societatea 

comercială/entitatea angajatoare a persoanei chemate în judecată sau obligate la întreținere, în 

măsura în care datele de identificare ale acesteia sunt cunoscute. 

5. în cauzele având ca obiect validare poprire, adresă la Inspectoratul Teritorial de 

Muncă Brașov pentru a se comunica dacă există relații de muncă între debitor și terțul poprit. 

6. în cauzele având ca obiect pretenţii privitoare la compensarea medicamentelor, în 

care deţine calitatea de reclamant Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Braşov, adresă la 

Casa Judeţeană de Pensii Braşov pentru a comunica informaţii privind cuantumul veniturilor 

realizate de pârât în anii în care a beneficiat de compensarea medicamentelor. 

 

Art. 36. – În cazul dosarelor având ca obiect ordin de protecție, grefierul de ședință 

sau grefierul special desemnat în acest scop, după caz, va efectua următoarele acte de 

procedură din oficiu: 

1. Va emite adresă către Barou pentru desemnarea unui avocat din oficiu pentru pârât. 

2. Va cita părțile și Parchetul de pe lângă Judecătoria Zărnești.  

3. Va emite adresă către Parchetul de pe lângă Judecătoria Zărnești și către postul de 

poliție de la domiciliul pârâtului și la cel al reclamantului pentru a comunica instanței copii de 

pe eventuale sesizări cu privire la infracțiuni violente formulate împotriva pârâtului și 

informații privind soluțiile dispuse cu privire la acestea. 

4. Părţile vor fi citate cu mențiunea de a prezenta martorii propuși la termenul de 

judecată stabilit sub rezerva încuviințării administrării probei testimoniale.  

5. Agresorul va fi informat că durata iniţială pentru care ordinul de protecţie 

provizoriu este dispus este prelungită, de drept, cu durata necesară îndeplinirii procedurii 

judiciare de emitere a ordinului de protecţie. 

Art. 37. – (1) Citarea părţilor pentru primul termen de judecată şi îndeplinirea celorlalte 

măsuri necesare pentru pregătirea judecăţii se realizează de către grefierul-arhivar. 

(2) Cu excepţia fişei de evidenţă auto, care va fi obţinută de către grefierul de şedinţă 

de la grefierul-şef, toate celelalte adrese menţionate la art. 35 şi art. 36, precum și adresele 

dispuse în cazul cererilor de ajutor public judiciar vor fi întocmite şi emise de către grefierii-

arhivari. 

(3) Adresele menţionate la art. 35 şi la art. 36 vor fi emise fără a fi semnate de către 

judecător, urmând a fi ştampilate şi semnate de către grefierul emitent. 

(4) În cauzele în care participarea unui procuror este obligatorie, grefierul de şedinţă 

va comunica Parchetului de pe lângă Judecătoria Zărneşti o copie de pe lista de şedinţă cu 

minim trei zile lucrătoare anterior şedinţei, cu excepţia cauzelor având ca obiect ordin de 

protecţie. 

 

Art. 38. – Pentru dosarele aflate la primul termen de judecată, grefierul de şedinţă va 

verifica în sistemul ECRIS dacă există alte dosare formate ca urmare a unor cereri formulate de 

aceleaşi părţi, chiar împreună cu altele, având unul dintre obiectele iniţiale, iar în caz afirmativ 

va completa pe coperta interioară, în câmpul special pretipărit, numerele dosarelor astfel 
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identificate (Hotărârea nr. 8/30.03.2018 emisă de Colegiul de Conducere al Judecătoriei 

Zărneşti). 

Art. 39. – Pentru primul termen de judecată, reclamantul va fi citat cu mențiunea de a 

trimite acțiunea pe suport electronic pe adresa de e-mail destinată dosarului electronic în format 

Word editabil. 

 

 

CC..  PPRROOCCEEDDUURRAA  DDEE  UURRMMAATT  ÎÎNN  CCAAZZUULL  CCEERREERRIILLOORR  DDEE  AAJJUUTTOORR  PPUUBBLLIICC  

JJUUDDIICCIIAARR..  EEXXEECCUUTTĂĂRRIILLEE  CCIIVVIILLEE  

 

Art. 40. – (1) Cel târziu în ziua următoare zilei în care încheierea prin care s-a admis 

cererea de acordare a ajutorului public judiciar a fost redactată, cu excepţia situaţiei când s-a 

dispus acordarea ajutorului public judiciar sub forma scutirii de la plata taxelor prevăzute de 

lege, grefierul de şedinţă predă grefierului responsabil cu executările civile un exemplar al 

încheierii. 

           (2) Grefierul de executări civile va face toate menţiunile în registrul de evidenţă a 

ajutorului public judiciar, privind acordarea ajutorului public, forma în care s-a acordat la 

termenul la care instanţa a luat această măsură, precum şi dacă s-a dispus restituirea ajutorului 

public judiciar. 

           (3) Grefierul de executări civile va consemna în registru datele părţii căreia i-a fost 

acordat ajutorul public judiciar, numărul de dosar şi încheierea prin care s-a dispus. 

           (4) Grefierul de şedinţă comunică încheierea organului de executare competent, potrivit 

art. 40-41 din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, ori, după caz, Baroului; 

Camerei executorilor judecătoreşti, Biroului local pentru expertize tehnice judiciare, etc  

           (5) Identificarea organului fiscal, competent să execute titlul executoriu, se va efectua 

prin consultarea directă a  site-ului  www.anaf.ro – secţiunea structură ANAF. 

    (6) În cazul în care se formulează cerere de reexaminare împotriva încheierii prin care 

s-a dispus cu privire la ajutorul public judiciar, grefierul de şedinţă va comunica încheierea 

prin care s-a admis cererea de reexaminare cel târziu în ziua următoare zilei în care încheierea 

prin care s-a soluţionat cererea de reexaminare a fost redactată, atât grefierului desemnat cât şi 

organului de executare competent căruia i s-a înaintat iniţial încheierea (indicând în adresă 

informaţiile necesare pentru a se putea identifica clar titlul iniţial). 

    (7) Grefierul de şedinţă va înainta Departamentului economico-financiar din cadrul 

Tribunalului Braşov încheierea prin care s-a dispus cu privire la cererea de ajutor public 

judiciar, atunci când se dispune ajutorul public judiciar sub forma acordării asistenţei juridice, 

plăţii expertizelor, onorariului de expert, executor judecătoresc, traducător, interpret; 

    (8) Grefierul responsabil cu executările civile va închide poziţiile din registrul de 

evidenţă a ajutorului public judiciar, astfel: 

 - ajutor public judiciar sub forma scutirii de la plata taxei judiciare de timbru 

sau reducerii/eşalonării sau amânării taxei judiciare de trimbru - la momentul 

confirmării primirii adresei de către organul de executare (căruia i-a fost înaintat 

titlul executoriu). 

 - ajutorul public judiciar sub forma acordării asistenţei judiciare  - la momentul 

comunicării încheierii de către grefierul de şedinţă; 

 - ajutorul public judiciar sub forma plăţii expertului, traducătorului sau 

interpretului folosit în cursul procesului – la momentul comunicării încheierii 

către Departamentul economico-financiar; 

 - ajutorul public judiciar sub forma plăţii onorariului executorului judecătoresc 

– la momentul comunicării încheierii către Departamentul economico-financiar; 

           (9) În cazul în care s-a dispus restituirea ajutorului public judiciar, grefierul-arhivar 
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completează data rămânerii definitive în sistemul ECRIS şi înaintează dosarul către grefierul 

delegat cu executările civile. 

           (10) Grefierul desemnat cu executările civile va reveni cu adresă către organele fiscale 

locale odată la trei luni până la închiderea poziţiei - data confirmării primirii titlului. 

           (11) Grefierul-arhivar va înainta dovezile de confirmare a primirii titlului direct 

grefierului desemnat cu executările civile. 

 

Art. 41. – (1) În privinţa registrelor de executări civile vor fi respectate 

următoarele reguli: 

           (2) După efectuarea comunicărilor din oficiu a hotărârilor judecătoreşti prevăzute la 

art. 70 cu dovadă de comunicare, ulterior primirii dovezii se va închide poziţia din registru 

prin semnătura grefierului responsabil cu executările civile. 

(3) Grefierul de şedinţă comunică de îndată ce încheierea a fost redactată un exemplar 

al acesteia grefierului responsabil cu executările civile. 

(4) Grefierul responsabil cu executările civile va face toate menţiunile în registrul de 

evidenţă a amenzilor judiciare de îndată ce a primit un exemplar al încheierii de şedinţă. Apoi, 

va emite adresă şi va reveni cu adresă către organele fiscale locale odată la trei luni până la 

închiderea poziţiei - data confirmării primirii titlului.  

(5) Grefierul de şedinţă comunică de îndată ce încheierea de reexaminare a fost 

redactată un exemplar al acesteia grefierului responsabil cu executările civile, care  va face 

menţiune în registru şi va trimite adresă organelor fiscale competente în caz de admitere. 

            (6) În cazul în care organele fiscale nu confirmă primirea titlului, va putea fi constatată 

intervenţia prescripţiei executării creanţei fiscale în condiţiile prevăzute de Codul de 

procedură fiscală, pe baza unui proces-verbal semnat de judecătorul delegat. 

            (7) Constatarea intervenirii prescripţiei executării sancţiunii contravenţionale constând 

în efectuarea muncii în folosul comunităţii în cazul neexecutării mandatului în termen de doi 

ani de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a aplicat sancţiunea va fi 

efectuată în baza procesului-verbal încheiat de Biroul Executări civile semnat de judecătorul 

delegat şi de grefierul delegat. 

           (8) Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor civile cuprinde mențiuni 

privind onorariul curatorului special avansat de stat, privind amenzile civile, privind avocatul 

din oficiu. 

           (9) Grefierul de şedinţă din materie civilă va face toate menţiunile în registrul de 

evidenţă şi punere în executare a hotărârilor civile, pentru toate situaţiile în care s-a dispus 

avansarea onorariului avocatului din oficiu în materie civilă sau al curatorului special de către 

stat, la termenul la care instanţa a luat această măsură. 

           (10) La soluţionarea cauzei, grefierul de şedinţă va consemna în registrul numărul de 

dosar, datele părţii în sarcina căreia a fost stabilită obligaţia de plată a onorariului avocatului 

desemnat din oficiu sau al curatorului special în materie civilă, respectiv datele persoanei faţă 

de care a fost dispusă amenda civilă sau judiciară. 

           (4) Amenzile judiciare stabilite în materie penală vor fi consemnate în registrul unic 

privind executarea amenzilor judiciare. 

           (5) Grefierul desemnat cu executările civile va reveni cu adresă către organele fiscale 

locale odată la trei luni până la închiderea poziţiei - data confirmării primirii titlului. 

           (6) În cazul în care organele fiscale nu confirmă primirea titlului, va putea fi constatată 

intervenţia prescripţiei executării creanţei fiscale în condiţiile prevăzute de Codul de 

procedură fiscală, pe baza unui proces-verbal semnat de judecătorul delegat. 

 

DD..  DDIISSPPOOZZIIŢŢIIII  AAPPLLIICCAABBIILLEE  ÎÎNN  TTIIMMPPUULL  CCEERRCCEETTĂĂRRIIII  PPRROOCCEESSUULLUUII  
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Art. 42. – În privința ședințelor de judecată cu dosare de fond, judecătorul va preda 

grefierului dosarele cu cel puțin două ore anterior începerii ședinței de judecată, pentru a 

asigura grefierului timpul necesar pentru pregătirea ședinței de judecată, cu excepţia cauzelor 

urgente ce primesc termen separat de ziua obişnuită de şedinţă. 

Art. 43. – Anterior începerii ședinței de judecată, grefierul de ședință are obligația de 

a verifica legalitatea îndeplinirii procedurii de citare, notificând președintelui de complet orice 

neregularități constatate cu ocazia efectuării apelului cauzei. 

Art. 44. – Listele de şedinţă se întocmesc de către grefierul de şedinţă şi vor cuprinde 

menţiuni privind părţile şi ora stabilită în cauză. 

Art. 45. – (1) În cauzele unde instanţa a dispus desemnarea unui curator special în 

condiţiile art. 167 alin. 3 din Codul de procedură civilă, stabilirea onorariului acestuia va fi 

realizată în timpul procesului în prealabil, obligaţia de plată a acestuia urmând a fi pusă în 

sarcina reclamantului, sau a intervenientului principal, după caz, eventual, sub sancţiunea 

suspendării judecării cauzei.  

           (2) Adresa către biroul de avocați prin care este desemnat curatorul special nu va fi emisă 

până când reclamantul sau intervenientul principal, după caz, nu face dovada achitării 

onorariului. 

           (3) Onorariul curatorului special urmează a fi stabilit prin raportare la protocolul încheiat 

între Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţională a Barourilor din România, putând fi majorat în 

situaţia în care complexitatea cauzei sau numărul de termene de judecată stabilite în cauză 

justifică această măsură.   

           (4) Majorarea onorariului curatorului special va fi dispusă până la închiderea 

dezbaterilor, obligaţia de plată a acestuia urmând a fi pusă în sarcina reclamantului sau a 

intervenientului principal, după caz, eventual, sub sancţiunea suspendării judecării cauzei.  

 

Art. 46. – În toate cazurile când administrarea unei probe încuviinţate necesită 

cheltuieli, instanţa va aplica dispoziţiile art. 262 din Codul de procedură civilă. 

 

Art. 47. – Pe durata necesară cercetării procesului dosarele se păstrează în arhivă pe 

completuri şi termene de judecată. 

 

Art. 48. – (1) În cauzele având ca obiect contestație la executare, în măsura în care 

executorul judecătoresc a trimis dosarul execuțional scanat, costurile imprimării acestuia vor fi 

puse în sarcina contestatorului, eventual, sub sancțiunea suspendării judecării cauzei.  

(2) În cauzele în care au fost efectuate rapoarte de expertiză grefierul de şedinţă va 

solicita expertului să depună pe e-mailul alocat dosarului electronic raportul scanat şi orice 

modificare a acestuia scanată.  

Art. 49. – Înscrisurile depuse până la primul termen de judecată şi mai apoi între 

termenele de judecată vor fi cusute la dosar şi numerotate de către grefierul-arhivar înainte de 

predarea dosarelor din şedinţă către grefierul de şedinţă. 

 

Art. 50. – În cauzele ce vizează drepturi reale în care se administrează proba cu 

expertiza topografică, instanţa va solicita expertului după avizarea raportului de către OCPI 

un exemplar în plus al documentaţiei finale întocmite de acesta în vederea înlesnirii 

îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 70 lit. j) – comunicarea hotărârii către organele fiscale.  

 

Art. 51. – (1) Nu vor fi cusute la dosar decât un rând dintre înscrisurile depuse; copiile 

vor fi selectate şi capsate pe coperta dosarului. 

            (2) În cazul în care grefierul-arhivar a cusut la dosar exemplarele pentru comunicare, 

grefierul de ședință va putea restitui dosarul către acesta pentru detașarea exemplarelor pentru 
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comunicare, pentru capsarea pe coperta interioară și legarea din nou a dosarului. În acest caz, 

rearanjarea dosarului și restituirea acestuia către grefierul de ședință se realizează de urgență.  

 

Art. 52. – (1) Înscrisurile depuse la dosar între termenele de judecată (cereri 

precizatoare, cereri de probe, rapoarte de expertiză, dovezi privind plata taxelor de timbru sau 

a onorariilor de expert etc.) se direcţionează către arhivă care le separă pe completuri. Apoi, 

grefierul-arhivar înaintează fiecărui complet mapa personalizată cu denumirea completului la 

sfârşitul programului de lucru din ziua în care s-au primit înscrisurile sau cel mai târziu în 

dimineaţa zilei imediat următoare.  

(2) Mapa zilnică de corespondență nu va mai cuprinde următoarele înscrisuri, ci 

acestea vor fi atașate direct dosarului: 

- fișa de evidență auto – cazierul contravențional rutier. 

- referatul de întocmire a anchetei sociale. 

- răspunsurile primite ca urmare a adreselor emise către Inspectoratul Teritorial de 

Muncă, către Oficiul Național al Registrului Comerțului, către ANAF sau unitățile 

administrativ teritoriale privitoare la veniturile părților, către instituții bancare 

pentru comunicarea de informații privitoare la conturile părților. 

- adresele de la Barou privind avocații din oficiu desemnați din oficiu şi răspunsurile 

la aceste adrese. 

- cererile de amânare a cauzei, răspunsurile la întâmpinare, împuternicirile 

avocațiale, delegațiile avocaților din oficiu sau ale consilierilor juridici. 

- procesele-verbale privind îndeplinirea sau neîndeplinirea mandatului de aducere. 

- Înscrisurile ce atestă îndeplinirea procedurilor prealabile în materie de uzucapiune 

– publicarea somațiilor. 

- cererile formulate de experţi privind plata onorariului sau privind acordarea unui 

nou termen de judecată. 

- declarațiile petenților în sensul că nu au beneficiat de ajutor public judiciar în 

ultimele 12 luni.  

- dovezile de comunicare ale sentințelor/încheierilor civile. 

 

(3) Înscrisurile menţionate la alineatul 2 vor fi depuse totuşi la mapa judecătorului, dacă 

din cuprinsul acestora rezultă imposibilitatea furnizării informaţiilor solicitate.  

(4) Asupra corectitudinii îndeplinirii procedurii de comunicare a 

sentințelor/încheierilor civile, grefierul de ședință sau grefierul desemnat în acest scop va 

aprecia. În caz de chestiuni controversate, grefierul de ședință sau grefierul desemnat în acest 

scop va solicita îndrumarea judecătorului.  

           (5) În cazul cererilor de recomunicare a hotărârii, de preschimbare a termenului de 

judecată, de îndreptare eroare materială, lămurire sau completare dispozitiv, grefierul-

arhivar va aduce judecătorului cererea împreună cu dosarul în cadrul căruia s-au formulat 

aceste cereri. 

            

Art. 53. – După verificarea înscrisurilor şi luarea de către titluarul de complet a 

măsurilor care se impun, mapele cu înscrisuri (şi dosarele, dacă este cazul) vor fi duse în 

arhivă de către grefierul-arhivar, care va proceda la coaserea şi numerotarea acestora la dosar, 

conform dispoziţiilor anterioare. 

             

Art. 54. – (1) La solicitarea grefierului de şedinţă, grefierul-arhivar pregăteşte dosarele 

care au termen de judecată în şedinţa următoare, în sensul că le selectează, le separă, le coase 

și numerotează toate înscrisurile existente la momentul respectiv în fiecare dosar. 

(2) Dosarele vor fi ridicate din arhivă de către grefierul de şedinţă cu maxim trei zile 
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lucrătoare înaintea datei şedinţei de judecată. Ziua aducerii şedinţei (dimineaţa până la ora 

10.00) intră în calculul termenului. 

(3) În situaţii excepţionale, legate exclusiv de imposibilitatea obiectivă a judecătorului 

titular de a studia dosarele din şedinţa respectivă în cele trei zile lucrătoare anterioare datei 

acesteia, acesta poate solicita grefierului de şedinţă ridicarea dosarelor mai devreme, arătând 

motivele pentru care solicită acest lucru; dosarele din şedinţă vor fi predate mai devreme 

numai din dispoziţia preşedintelui instanţei. 

(4) În cazul în care grefierul-arhivar nu a cusut şi nu a numerotat înscrisurile conform 

obligaţiei prevăzute la alin. 1, grefierul de ședință va putea restitui dosarul către acesta pentru 

îndeplinirea obligaţiei. În acest caz, rearanjarea dosarului și restituirea acestuia către grefierul de 

ședință se realizează de urgență. 

 

Art. 55. – (1) Înscrisurile depuse la dosar, după preluarea dosarelor din şedinţă de 

către grefierul de ședință și până la predarea acestora în arhivă, vor fi cusute şi numerotate la 

dosar de către grefierul de ședință. 

            (2) Înscrisurile vor fi cusute şi numerotate la dosar de către grefierul de ședință și în 

situația în care din orice motive, dosarul se află la judecător. 

            (3) Înscrisurile depuse într-un singur exemplar la dosarul cauzei de către instituţii 

publice care nu au calitatea de parte în proces nu se comunică părţilor.  

(4) Părţile vor lua la cunoştinţă despre conţinutul acestora prin consultarea dosarului, 

putând fotocopia pe cheltuiala lor înscrisurile prevăzute la alineatul 2 sau cu telefonul mobil 

fără perceperea unei taxe. 

(5) Înscrisurile depuse în original nu vor putea fi retrase decât după ce se vor lăsa la 

dosarul cauzei copii legalizate de către grefierul-şef, cu aprobarea preşedintelui de complet. 

Legalizarea propriu-zisă va fi efectuată de către grefierul-arhivar, iar înmânarea originalului 

înscrisului va fi realizată de către grefierul-şef. 

 

Art. 56. – (1) În timpul şedinţei de judecată, președintele de complet va lua cu 

prioritate cauzele care pot fi amânate fără discuții cu toate părțile prezente. Apoi, va lua 

cauzele cu arestați, dacă este cazul, apoi cauzele ce presupune dezbateri simple și apoi cauzele 

cu audieri complexe. 

            (2) Cauzele în care participarea procurorului este obligatorie și cauzele în care părțile 

sunt reprezentate sau asistate de avocați sau consilieri juridici au prioritate. 

            (3) La solicitarea întemeiată a grefierului, a procurorului sau a avocatului/consilierului 

juridic, președintele de complet va suspenda ședința pentru o perioadă de minim cinci minute. 

 

Art. 57. – (1) În cauzele având ca obiect ordin de protecție, judecătorul va avea în 

vedere necesitatea stabilirii termenului de judecată în ziua de ședință, dacă aceasta este 

programată în 48 de ore de la data înregistrării cererii privind emiterea unui ordin de protecție, 

dacă motive excepționale nu impun o altă organizare.  

           (2) Programarea ședințelor de judecată nu va putea fi realizată după ora 14.30, decât 

pentru motive excepționale temeinic justificate. 

 

Art. 58. – După redactarea şi semnarea încheierilor de şedinţă, grefierul de şedinţă 

coase şi numerotează în dosare înscrisurile depuse în şedinţă, apoi încheierile, după care 

coboară dosarele în arhivă şi le predă grefierului-arhivar sau la scanări. 

Art. 59. – (1) În cauzele în care instanţa a dispus efectuarea unei expertize, grefierul 

de şedinţă va întocmi o notă scrisă ce va cuprinde menţiuni privind cuantumul onorariului 

expertului achitat de către părţi, numele părţii care l-a plătit, fila din dosar unde este chitanţa 

şi o va capsa pe coperta interioară a ultimului volum. 
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(2) Grefierul de şedinţă va întocmi aceeaşi notă de şedinţă prevăzută la alineatul 1 şi în 

privinţa taxei judiciare de timbru în dosarele ce au mai mult de un volum. 

            (3) Grefierul de şedinţă va introduce în ECRIS mențiuni privind plata taxei judiciare de 

timbru în privința taxelor achitate în cursul judecății. 

 

Art. 60. – (1) Ulterior închiderii ședinței de judecată, judecătorul va înmâna 

grefierului dosarele în care s-a dispus amânarea judecății. De asemenea, judecătorul va păstra 

dosarele în care s-au închis dezbaterile și care au fost reținute pentru soluționare, comunicând 

grefierului de îndată termenul stabilit pentru pronunțare. 

(2) Grefierul de şedinţă, după terminarea şedinţei, va introduce în aplicaţia ECRIS  

motivele de amânare, termenele acordate, soluţiile pronunţate, amânările de pronunţare, 

indiferent de natura cauzei sau de tipul procedurii stabilite pentru termenul acordat, va 

imprima condica de şedinţă separat pe fiecare complet şi va prezenta fila de condică 

preşedintelui de complet în vederea semnării. 

(3) Condica de şedinţă, pusă la mapă în mod corespunzător, se va păstra la biroul 

arhivă – registratură al instanţei fiind destinată publicului, în tot timpul programului de lucru 

cu acesta. 

(4) După soluţionarea unei cereri de ajutor public judiciar, de reexaminare ajutor 

public judiciar, de reexaminare taxă judiciară de timbru, un exemplar semnat al încheierii de 

şedinţă se va depune şi la dosarul de fond de către grefierul de şedinţă. 

(5) În cuprinsul hotărârilor judecătoreşti având ca obiect stabilire pensie de întreţinere, 

respectiv majorare pensie de întreţinere, stabilire domiciliu minor şi divorţ cu capete 

accesorii, cuantumul pensiei de întreţinere va fi stabilit şi în bani, fie că este menţionat în 

cuprinsul considerentelor hotărârii judecătoreşti, fie că este menţionat în dispozitivul 

acesteia (art. 2 din Hotărârea Colegiului de Conducere al Judecătoriei Zărnești nr. 

1/04.01.2019). 

(6) În cuprinsul dispozitivului hotărârilor judecătoreşti pronunţate cu privire la pensia 

de întreţinere se va menţiona că hotărârea este executorie (art. 3 din Hotărârea Colegiului de 

Conducere al Judecătoriei Zărnești nr. 1/04.01.2019). 

 

 

 

EE..  DDIISSPPOOZZIIŢŢIIII  AAPPLLIICCAABBIILLEE  DDUUPPĂĂ  PPRROONNUUNNŢŢAARREEAA  SSOOLLUUȚȚIIEEII..  RREEDDAACCTTAARREEAA  

HHOOTTĂĂRRÂÂRRIILLOORR  

 

 

Art. 61. – (1) Cu ocazia soluţionării cauzei având ca obiect ordin de protecţie, 

judecătorul cauzei are obligaţia de a se pronunţa asupra onorariului cuvenit avocatului din oficiu 

desemnat pentru asistarea pârâtului.  

           (2) Onorariul avocatului din oficiu desemnat în condiţiile art. 27 alin. 4 din Legea nr. 

217/2003 va fi stabilit prin raportare la Protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite 

avocaţilor nr. 48025/2015 încheiat între Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţională a Barourilor 

din România – art. 2 alin. 1 pct. 1 lit. m) – orice alte procese şi cereri al căror obiect este 

neevaluabil în bani, precum şi pentru orice alte procese şi cereri în materia raporturilor de 

familie, pentru ocrotirea persoanei şi a minorilor. 

           (3) În cazul în care instanţa a respins cererea de emitere a unui ordin de protecţie sau a 

luat act de renunţarea la judecată, onorariul avocatului din oficiu va fi avansat din fondurile 

Ministerului Justiţiei, iar reclamantul sau, după caz, pârâtul va putea fi obligat la plata 

cheltuielilor de judecată către stat în condiţiile art. 453 şi următoarele din Codul de procedură 

civilă, aplicabil conform dispoziţiilor art. 2 alin. 2 din acelaşi cod. 
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           (4) În cazul în care instanţa a admis cererea de emitere a unui ordin de protecţie, 

onorariul avocatului din oficiu va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei, iar pârâtul va 

putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecată către stat în condiţiile art. 453 şi următoarele 

din Codul de procedură civilă. 

 

Art. 62. – (1) Pronunțarea hotărârii prin punerea la dispoziție a minutei în sistemul 

Ecris se va realiza în felul următor: 

            1. grefierul va pune soluția în ECRIS numai după ce va primi minuta semnată de 

judecător împreună cu dosarul și cu eventualele dosare atașate acestuia. 

2. grefierul de ședință va pune soluția în ECRIS o singură dată. Orice modificări ale 

soluției ulterior bifării mențiunii Stabilește soluție din ECRIS sunt strict interzise.  

3. În cazul în care grefierul a pus soluţia în mod greşit în ECRIS, atunci acesta va 

redeschide poziţia şi va menţiona soluţia conform minutei, întocmind un proces-verbal în 

acest sens. 

4. judecătorul va transmite grefierului soluțiile și motivarea hotărârii în format 

electronic prin serviciul de poștă electronică pus la dispoziție la nivelul instanței (prin e-mail) 

sau folosind intranetul - Informații utile în timpul programului de lucru al instanţei. 

5. în cazul în care judecătorul a stabilit termen pentru pronunțarea hotărârii 

judecătorești în mai multe cauze în aceeași zi, acesta va transmite grefierului deodată toate 

soluțiile programate pentru acea zi, în timpul programului acestuia.   

6. în cazul în care judecătorul amână pronunţarea, acesta este obligat să lase dosarul la 

dispoziţia grefierului pentru o perioadă de minim 10 zile lucrătoare pentru redactarea 

încheierilor de amânare a pronunţării. 

           (2) Judecătorul are îndatorirea de a verifica exactitatea datelor menţionate în minută, 

pentru a preveni eventualele situaţii de îndreptare eroare materială. 

 

Art. 63. – Listarea condicii de şedinţă are loc în aceeaşi zi. 

Art. 64. – Prin excepţie de la articolul precedent, pot constitui motive temeinice 

pentru listarea condicii de şedinţă la începutul primei zile lucrătoare, următoarele situaţii:  

           a) probleme de natură tehnică, cauze de forţă majoră ori alte împrejurări asimilate 

acestora, precum disfuncţionalităţi ale aplicaţiei informatice ECRIS, sistarea alimentării cu 

energie electrică a instanţei pentru o perioadă mai mare de timp sau situaţii de urgenţă ce 

impun evacuarea sediului instanţei, care nu permit introducerea tuturor soluţiilor în aplicaţia 

informatică ECRIS în timpul programului de lucru al instanţei. 

           b) situaţia în care, din cauza orei la care se termină şedinţa de judecată şi pronunţarea 

hotărârilor şi/sau a numărului nare de dosare, este imposibilă introducerea tuturor soluţiilor in 

aplicaţia informatică ECRIS în timpul programului de lucru al instanţei. 

           c) situaţia în care şedinţa de judecată se prelungeşte după terminarea programului de 

lucru al instanţei. 

           d) starea de sănătate a grefierului de şedinţă, care face imposibilă introducerea tuturor 

soluţiilor în aplicaţia in informatică Ecris. după terminarea programului de lucra al instanţei 

(lit. a)-d) – Hotărârea nr. 12/11.01.2017 emisă de Colegiul de Conducere al Curţii de Apel 

Braşov). 

           e) cazul în care soluţiile au fost transmise grefierului după ora 14.30, iar din cauza 

numărului mare de soluţii pronunţate este imposibilă introducerea tuturor soluţiilor în 

aplicaţia informatică ECRIS în timpul programului de lucru al instanţei. 

 

Art. 65.  – În cazul în care este incident unul dintre cazurile prevăzute la articolul 

precedent, soluţiile vor putea fi introduse în sistemul ECRIS în ziua lucrătoare imediat 

următoare până la ora 12.00. 
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Art. 66. – Tehnoredactarea considerentelor hotărârilor judecătoreşti se efectuează 

astfel: 

           - conţinutul cererilor, menţionarea înscrisurilor depuse la dosar şi descrierea succintă a 

activităţilor desfăşurate în sala de judecată până la închiderea dezbaterilor se inserează în 

conţinutul hotărârii de către grefierii de şedinţă, prin scanarea filelor din dosar indicate de 

judecător şi transformarea textului scanat în format editabil (Word), urmând ca judecătorul să 

adapteze acest text în funcţie de exigenţele sale, o dată cu inserarea motivelor de fapt şi de 

drept care au condus la pronunţarea soluţiei. 

 

Art. 67. – (1) Prin sintagma „proiect de hotărâre” se înţelege un formular tipizat editat 

de judecător, care cuprinde schema motivelor de fapt şi de drept care au condus la pronunţarea 

soluţiei. 

(2) Dacă judecătorul optează pentru redactarea hotărârii pe baza unui proiect de 

hotărâre, grefierul de şedinţă inserează în cuprinsul documentului – hotărâre formularul tipizat 

şi adăugă în cadrul acestuia numai date exacte din cuprinsul dosarului, cum ar fi: numele 

participanţilor din proces, capetele de cerere ori mențiunile privitoare la sumele de bani/bunurile 

care fac obiectul cauzei, obligaţiile stabilite prin soluţia dată ce sunt menţionate în minută etc. 

(3) După completarea proiectului de hotărâre, acesta este transmis judecătorului, pentru 

a fi corectat şi completat de acesta. 

(4) Aprecierile cu privire la situaţia de fapt sau de drept reţinută în cauză ori 

raţionamentul juridic care a condus la pronunţarea soluţiei în cauză, întrucât nu fac parte din 

proiectul de hotărâre, vor fi introduse în cuprinsul hotărârii exclusiv de către judecători, 

conform alineatului precedent. 

(5) Următoarele acte vor fi tehnoredactate în integralitate de către grefierul de şedinţă 

sau de către grefierul desemnat în acest scop, pe baza unui model aprobat de judecător şi în 

temeiul minutei judecătorului, în măsura în care grefierul nu este obligat să facă aprecieri 

personale asupra situației de fapt sau de drept: 

- cauzele în care instanţa a luat act de renunţarea la judecată,  

            - conexare/litispendenţă,  

            - scoatere de pe rol,  

 - încheieri de anulare a cererii de chemare în judecată şi de reexaminare a anulării 

cererii de chemare în judecată, 

            - cereri anulate potrivit dispoziţiile art. 200 din Codul de procedură civilă,  

- acordare personalitate juridică şi modificare acte constitutive, 

- hotărârile judecătoreşti prin care se constată intervenirea perimării,  

- încheierile de suspendare provizorie a executării silite respinse ca inadmisibile,  

- îndreptare eroare materială,  

- restituire cauţiune, 

- comisie rogatorie 

- contestaţie la executare anulată, tardivă şi revizuiri respinse ca inadmisibile, 

- plângeri contravenţionale,  

- declinări de competenţă, 

- înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii, 

- divorţ prin acord fără minori, 

- hotărâri pronunțate în materia pensiei de întreținere, 

- încuviințare executare silită, 

- cereri respinse ca rămase fără obiect, 

- rectificare carte funciară. 

(6) Judecătorul va putea dispune ca tehnoredactarea încheierii / sentinței să fie 
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realizată de către grefier în orice alt tip de cauză, pe baza minutei pronunțate de către acesta și 

pe baza modelului aprobat de acesta, în măsura în care grefierul nu este obligat să facă 

aprecieri personale asupra situației de fapt sau de drept. 

(7) Prin derogare de la dispoziţiile de la alineatul 5, cauzele având ca obiect 

încuviinţare executare silită vor fi tehnoredactate în integralitate de către un grefier 

specializat, conform dispoziţiilor date de preşedintele instanţei. 

(8) În aplicarea dispoziţiilor de la alineatele 1-5, judecătorii vor avea în vedere 

necesitatea ca volumul de muncă al grefierului de şedinţă să fie unul echilibrat. 

 

Art. 68. – (1) În vederea stabilirii formei finale a hotărârilor, grefierul fie trimite 

hotărârea în format electronic judecătorului, fie pune documentul în format electronic în 

sistemul ECRIS pentru verificare, fie tipărește forma finală a hotărârii și o înaintează 

judecătorului, pentru verificare. 

            (2) După ce judecătorul verifică hotărârea judecătorească, grefierul de şedinţă imprimă 

din dispoziţia judecătorului numărul necesar de exemplare ale hotărârii, prezentând acestuia 

două exemplare pentru a fi semnate. 

            (3) După ce judecătorul semnează cele două exemplare ale hotărârii, acestea sunt 

semnate şi de grefierul de şedinţă, care, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 80 alin. 6, 

procedează la închiderea documentului final „Hotărâre” din sistemul Ecris în termen de cel 

mult două zile lucrătoare, la coaserea unui exemplar semnat de pe hotărâre la dosar şi la 

depunerea celui de-al doilea exemplar semnat la mapa de hotărâri. 

           (4) Vor fi depuse la mapa de hotărâri: sentințe, încheieri de dezînvestire și încheierile 

de admitere în principiu. Depunerea hotărârii la mapa de hotărâri se va realiza în termen de 

cel mult două zile lucrătoare. 

           (5) Cu ocazia închiderii documentelor finale, grefierul de şedinţă va avea în vedere 

data redactării și tipul final al documentului ce va fi închis. De asemenea, acesta va numerota 

paginile documentului.  

            (6) Grefierul de ședință înaintează dosarul împreună cu numărul suficient de 

exemplare în forma finală pentru comunicare grefierului-arhivar de îndată ce judecătorul a 

semnat hotărârea și încheierile aferente.  

            (7) Președintele instanței ia act de renunțarea la calea de atac împreună cu grefierul 

titular de complet.  

             

F. COMUNICAREA HOTĂRÂRILOR ÎN MATERIE CIVILĂ 

  

 

Art. 69. – (1) Sentințele civile și încheierile de dezînvestire, cu excepţia încheierilor 

pronunţate în materia cauzelor având ca obiect încuviinţare executare silită, vor fi imprimate 

în suficiente exemplare de către grefierul de ședință și vor fi înaintate arhivei împreună cu 

dosarul. Exemplarul ce rămâne la dosar va fi cusut de către grefierul de şedinţă.  

            (2) După semnarea hotărârii, grefierul de şedinţă predă către grefierul-şef în aceeaşi zi 

al doilea exemplar de pe hotărâre perforat, în vederea depunerii la mapă (art. 131 alin. 7 din 

ROI).  

            (3) Grefierul-arhivar pune în plic sentințele și încheierile de dezînvestire și asigură 

comunicarea acestora către părți în termen de maxim trei zile lucrătoare de la data primirii 

dosarului, întocmind totodată borderourile de comunicare (art. 131 alin. 8 din ROI). 

            (4) În cauzele urgente, comunicarea sentințelor civile și a încheierilor de dezînvestire 

către părți se realizează în termen de maxim trei zile lucrătoare, cu excepţia cauzelor având ca 

obiect ordin de protecţie şi ordonanţă preşedinţială, în care hotărârea se comunică cel mai 

târziu în ziua lucrătoare imediat următoare. 
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            (5) Recomunicarea unei sentinţe/încheieri va fi dispusă numai în baza rezoluţiei 

preşedintelui de complet sau a preşedintelui instanţei, după caz.  

            (6) În materia cauzelor având ca obiect încuviinţare executare silită, comunicarea 

acestora va fi asigurată de agentul procedural împreună cu aprozii instanţei şi cu muncitorul 

instanţei, dacă este necesar, conform procedurii de mai sus.  

 

Art. 70. – În materie civilă, următoarele hotărâri se comunică din oficiu: 

            a) hotărârile definitive prin care s-a dispus efectuarea unei înscrieri în cartea 

funciară sau în alte registre publice către Oficiul de cadastru şi Publicitate Imobiliară sau 

instituţia ce deţine un alt registru public: rectificare de carte funciară, succesiune, partaj 

judiciar, prestaţie tabulară, hotărâri care ţin loc de act autentic, uzucapiune (art. 427 alin. 2 din 

Codul de procedură civilă). 

            b) hotărârile definitive prin care s-a dispus anularea chiar şi parţială a unui act 

notarial direct către biroul notarial care a întocmit actul sau prin intermediul Camerei 

Notarilor Publici încircumscripția căreia funcționează (art. 427 alin. 3 din Codul de procedură 

civilă). 

            c) hotărârile chiar nedefinitive prin care instanţa se pronunţă în legătură cu 

prevederi cuprinse în Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi cu alte acte 

juridice ale Uniunii Europene – se comunică Ministerului Justiţiei (art. 427 alin. 4 din Codul 

de procedură civilă). 

            d) hotărârea de admitere sau de respingere a contestaţiei la executare, rămasă 

definitivă, va fi comunicată, din oficiu şi de îndată, şi executorului judecătoresc (art. 720 alin. 

4 din Codul de procedură civilă). 

            e) hotărârea de admitere a contestației la executare sau a cererii de suspendare 

provizorie a executării silite va fi comunicată executorului judecătoresc, chiar dacă nu este 

definitivă. 

            f) hotărârile definitive prin care s-a dispus punerea sub interdicţie se comunică în 

copie legalizată către Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor la care este 

înregistrată naşterea celui pus sub interdicţie, către serviciul sanitar competent, către Oficiul 

de Cadastru şi Publicitate Imobiliară și către Oficiul Național al Registrului Comerțului, dacă 

persoana pusă sub interdicție este profesionist (art. 941 din Codul de procedură civilă). 

           g) hotărârea definitivă prin care s-a dispus desfacerea căsătoriei se trimite către 

Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor unde a fost încheiată căsătoria, 

către Registrul Național al regimurilor matrimoniale și către Oficiul Național al Registrului 

Comerțului, dacă unul dintre soți este profesionist (art. 928 alin. 4 din Codul de procedură 

civilă). 

           h) hotărârile definitive prin care s-a dispus declararea morții unei persoane – către 

Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor la care este înregistrată naşterea 

celui declarat mort, către Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor de la 

ultimul domiciliu cunoscut al celui declarat mort, către Oficiul de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară și către Oficiul Național al Registrului Comerțului și către Camera Notarilor 

Publici Brașov. De asemenea, dispozitivul hotărârii va fi afișat timp de două luni la sediul 

instanței, la sediul primăriei unde a avut ultimul domiciliu cel declarat mort și la acest 

domiciliu (art. 947 din Codul de procedură civilă). 

           i) hotărârile definitive prin care s-a dispus declararea nulităţii hotărârii declarative 

de moarte – către Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor la care este 

înregistrată naşterea celui declarat mort, către Serviciul public comunitar local de evidenţă a 

persoanelor de la ultimul domiciliu cunoscut al celui declarat mort (art. 949 din Codul de 

procedură civilă). 

            j) hotărârile definitive prin care se realizează transferul dreptului de proprietate 
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sau a dezmembrămintelor acestuia (hotărâri care să ţină loc de act autentic, prestaţie 

tabulară, inclusiv hotărâri vizând partaj ce au ca obiect bunuri imobile, succesiuni) şi 

documentaţia aferentă se comunică în 30 de zile de la data rămânerii definitive – către 

organul fiscal competent în raza căruia se găseşte imobilul (art. 111 alin.6 din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal).  

           k) hotărârile definitive prin care s-a dispus orice modificare în statutul civil al unei 

persoane (autorizare căsătorie minor, stabilire /tăgadă paternitate, înregistrare tardivă a 

naşterii, anulare act stare civilă) se comunică din oficiu, în termen de 10 zile, serviciului 

public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, ofiţerului de stare civilă din 

cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale care a întocmit actul de naştere, de căsătorie 

sau de deces al persoanei la care această modificare se referă (art. 8 alin.2 din Legea 

nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă). 

l) hotărârile definitive prin care s-a soluţionat plângerea contravenţională 

formulată împotriva proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiei 

întocmit potrivit O.U.G. nr. 195/2002, către Inspectoratul Judeţean de Poliţie – serviciul 

rutier – de la locul săvârşirii faptei contravenţionale (Hotărârea nr. 3/22.02.2017 emisă de 

Colegiul de Conducere al Judecătoriei Zărneşti). 

m) hotărârile definitive prin care s-a soluţionat plângerea contravenţională 

formulată împotriva proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiei către 

Inspectoratul Judeţean de Poliţie – serviciul rutier – de la domiciliul persoanei sancţionate. 

n) hotărârile definitive prin care s-a soluţionat plângerea contravenţională 

formulată împotriva proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiei 
întocmite în baza următoarelor acte normative: 

- Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

- Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi 

pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

- OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 

completările ulterioare 

- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 

- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 

- Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de 

producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

- OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de 

marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

- Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de 

încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de 

plată, cu modificările şi completările ulterioare 

- Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei 

produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare 

- OUG nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi 

completările ulterioare  

- HG nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al 

României, cu modificările şi completările ulterioare  
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- OUG nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera 

cerealelor şi a produselor procesate din cereale, aprobată cu modificări prin Legea 

nr. 225/2006, cu modificările şi completările ulterioare  

- OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările 

ulterioare), se comunică organului fiscal competent în a cărui rază teritorială îşi 

are domiciliul fiscal persoana sancţionată, în termen de 5 zile de la data redactării 

acestora (art. 5 alin. 2 din O.G. nr. 39/2015 privind cazierul fiscal). 

 

Art. 71. – (1) În vederea asigurării îndeplinirii obligației prevăzute la art. 70, grefierul 

de ședință va înainta dosarul către grefierul-arhivar imediat după motivarea hotărârii ce 

trebuie comunicată din oficiu. 

            (2) Grefierul-arhivar va urmări dacă au fost declarate căi de atac în aceste dosare. În 

cazul rămânerii definitive a hotărârii prin neexercitarea căii de atac se va înainta dosarul 

grefierului responsabil cu executările civile, care va proceda la comunicarea hotărârii 

instituţiei menţionate în alineatele precedente în termen de zece zile lucrătoare.   

            (3) Grefierul-arhivar va efectua menţiuni referitoare la data rămânerii definitive a 

hotărârii în registru, dacă este cazul, şi pe coperta dosarului, iar data emiterii adresei de 

comunicare şi instituţia căreia i se comunică vor fi menţionate de către grefierul delegat cu 

executările civile. 

            (4) În cazul în care s-a declarat cale de atac, la întoarcerea dosarului de la instanţa de 

control judiciar, grefierul-arhivar va înainta dosarul grefierului responsabil cu executările 

civile care va proceda la comunicarea din oficiu a hotărârii şi va efectua menţiunile în 

registre, dacă este cazul. 

            (5) În toate cazurile de la art. 70, pe hotărârea comunicată se va menţiona data 

rămânerii definitive.  

            (6) În cazul în care instanţa de control judiciar a modificat în parte hotărârea primei 

instanţe se vor comunica ambele hotărâri. 

 

Art. 72. – Obligaţia de înaintare a dosarelor referitoare la sancţiuni 

contravenţionale: 

Grefierul de şedinţă/grefierul desemnat cu procedura prealabilă sau grefierii-arhivari 

vor înainta grefierilor delegaţi cu evidenţa executării sancţiunilor contravenţionale, după 

pronunţare, dosarele în care: 

● plângerile contravenţionale:  

- au fost anulate în procedura prealabilă. 

- au fost respinse pe fond. 

- au fost admise în parte, menţinându-se parţial/total amenda contravenţională. 

- au fost declinate către o altă instanţă. 

● cererile de înlocuire a amenzii contravenţionale cu muncă în folosul comunităţii  

 cererile de revocare a muncii în folosul comunităţii. 

 cererile de înlocuire a amenzii contravenționale cu muncă în folosul comunităţii. 

 

Art. 73. – Obligaţia de înaintare a dosarelor având ca obiect contestaţie la 

executare (în materie civilă) şi suspendare provizorie: 

Grefierul de şedinţă sau grefierii-arhivari vor înainta grefierilor delegaţi cu evidenţa 

executării sancţiunilor contravenţionale, după pronunţare, dosarele în care contestaţiile la 

executare au fost admise/admise în parte/perimate. 

 

Art. 74. – (1) Încheierile prin care au fost admise cererile având ca obiect încuviințare 
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executare silită se comunică biroului executorului judecătoresc. 

           (2) Încheierile prin care au fost respinse cererile având ca obiect încuviințare executare 

silită se comunică biroului executorului judecătoresc și creditorului (Hotărârea Colegiului de 

Conducere al Judecătoriei Zărnești nr. 9/27.07.2017). 

(3) Grefierul de şedinţă nu va mai indica domiciliul debitorului în dispozitivul 

încheierii prin care este soluţionată cauza având ca obiect încuviinţare executare silită.  

 

Art. 75. – (1) În materie civilă, dosarele în care a fost exercitată cale de atac vor fi 

pregătite de către grefierul-arhivar. 

           (2) În acest sens, grefierul-arhivar va coase dovezile de comunicare a hotărârii, va 

sigila dosarul şi va întocmi adresa de înaintare a dosarului. 

           (3) Dosarele având ca obiect ordin de protecţie şi ordonanţă preşedinţială vor fi 

înaintate instanţei de control judiciar, dacă a fost exercitată o cale de atac, fără a mai aştepta 

dovezile de comunicare a hotărârii. 

           (4) Căile de atac exercitate în materie civilă, minori şi familie şi fond funciar vor fi 

vizate de către grefierul-şef, care va stabili instanţa căreia i se va înainta dosarul. Grefierul-

arhivar responsabil va înainta zilnic grefierului-şef o mapă cu toate căile de atac înregistrate la 

instanţă. 

           (5) Adresele de înaintare a dosarelor civile în calea de atac, a dosarelor civile declinate 

şi a dosarelor civile trimise către alte instanţe judecătoreşti sau parchete la solicitarea acestora 

vor purta semnătura grefierului-arhivar, semnătura grefierului-şef şi ştampila instanţei.  

 

Art. 76. – (1) În intervalul 15 iulie – 15 august, părțile pot solicita ca hotărârea 

judecătorească să fie comunicată ulterior acestei perioade. 

           (2) În cazul în care cererea este formulată prin avocat, aceasta va cuprinde mențiunea 

că partea este de acord cu această prelungire a termenului de redactare a hotărârii 

judecătorești. 

           (3) Cererea va fi soluționată de judecător. 

 

          

11..33..  PPLLAANNIIFFIICCAARREEAA  DDEE  PPEERRMMAANNEENNŢŢĂĂ    
 

AA..  PPLLAANNIIFFIICCAARREEAA  DDEE  PPEERRMMAANNEENNŢŢĂĂ  AA  JJUUDDEECCĂĂTTOORRIILLOORR  

 
Art. 77. – (1) În situaţia în care un judecător lipseşte justificat din instanţă (aflat în 

concediu, delegat, transferat), cauzele repartizate acestuia vor fi soluţionate de către 

judecătorul menţionat în lista de permanenţă. 

          (2) În situaţia în care un judecător lipseşte din instanţă (aflat în concediu, delegat, 

transferat), cauzele având ca obiect încuviințare executare silită, repartizate acestuia vor fi 

soluţionate de către judecătorul menţionat în lista de permanenţă de la data înregistrării cererii 

(art. 1 din Hotărârea nr. 16/20.12.2016 emisă de Colegiul de conducere al Judecătoriei 

Zărnești).  

          (3) Cauzele având ca obiect ordin de protecţie şi contestaţie împotriva ordinului de 

protecţie provizoriu vor fi soluţionate de judecătorul de permanenţă de drepturi şi libertăţi 

(Hotărârea nr. 14 din 3 iunie 2019 şi Hotărârea nr. 1 din 13.01.2020 emise de Colegiul de 

Conducere al Judecătoriei Zărneşti). 

          (4) În situaţia în care un judecător lipseşte din instanţă (aflat în concediu, delegat, 

transferat), în cauzele repartizate acestuia care se află în procedura prealabilă va dispune 

judecătorul menţionat în lista de permanenţă de la data înregistrării cererii până la finalizarea 

procedurii prealabile, dacă lipsa judecătorului titular subzistă până la finalizarea acestei 
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proceduri. 

          (5) În situaţia în care judecătorul de drepturi şi libertăţi lipseşte din instanţă în mod 

justificat, asupra unei cereri de competenţa acestuia va dispune judecătorul de drepturi şi 

libertăţi desemnat la înlocuire în ziua înregistrării cererii. 

Art. 78. – (1) Cererile de competența judecătorului de drepturi şi libertăţi înregistrate 

în perioada de weekend, în alte zile nelucrătoare, în perioada concediului de odihnă sau în 

perioada oricărui alt tip de concediu, urmează să fie soluţionate de către judecătorul de la 

permanenţă din data înregistrării cererii, conform planificării (art. 2 din Hotărârea nr. 

9/01.06.2016 emisă de Colegiul de Conducere al Judecătoriei Zărnești,  art. 1 din Hotărârea 

nr. 4 din 02.02.2016 emisă de Colegiul de Conducere al Judecătoriei Zărnești și art. 1 din 

Hotărârea nr. 5 din 15.03.2017 emisă de Colegiul de Conducere al Judecătoriei Zărnești). 

            (2) Noțiunea de weekend prevăzută la alin. 1 înseamnă „de vineri, după ora 16.00 

până luni la ora 08.00” (art. 2 din Hotărârea nr. 11/29.06.2018 emisă de Colegiul de 

Conducere al Judecătoriei Zărnești). 

            (3) În materia completurilor de judecată ce asigură permanenţa în cauzele penale în care 

inculpatul se află sub puterea unei măsuri preventive, în situaţia în care, în urma soluţionării 

incidentului procedural prevăzut de art. 110 alin. 1 din ROI, se constată că judecătorul de pe 

lista de permanenţă căruia i-a fost repartizată cauza este incompatibil, cauza urmează a fi 

soluţionată de judecătorul următor menţionat în lista de permanenţă (Hotărârea nr. 7 din 

20.03.2018 emisă de Colegiul de Conducere al Judecătoriei Zărneşti, Hotărârea nr. 11 din 

13.01.2016 emisă de Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Braşov). 

            (4) În cazul în care judecătorul desemnat potrivit planificării de permanenţă de drepturi 

şi libertăţi are şedinţă programată în aceeaşi zi, asupra cererilor de competenţa judecătorului de 

drepturi şi libertăţi înregistrate în acea zi va dispune judecătorul înlocuitor desemnat potrivit 

planificării de permanenţă în materie de drepturi şi libertăţi, indiferent de termenul stabilit în 

aceste cauze (art. 4 din Hotărârea nr. 7 din 20.03.2018 emisă de Colegiul de Conducere al 

Judecătoriei Zărneşti, art. 5 din Hotărârea nr. 24 din 28.11.2019 emisă de Colegiul de 

Conducere al Judecătoriei Zărneşti). 

(5) În situaţia în care titularul completului de drepturi şi libertăţi ce a soluţionat o 

primă cerere în cursul urmării penale lipseşte din instanţă pe perioadă nedeterminată, toate 

cererile ulterioare formulate vor fi soluţionate de judecătorul de la permanenţă de la data 

înregistrării celei dintâi cereri după rămânerea fără titular pe complet, până la revenirea 

titularului (art. 5 din Hotărârea nr. 12 din 13.05.2019 emisă de Colegiul de Conducere al 

Judecătoriei Zărneşti). 

            (6) În cazul în care judecătorul desemnat potrivit planificării de permanenţă din ziua 

înregistrării cauzelor având ca obiect încuviințare executare silită lipsește justificat în ziua 

imediat următoare înregistrării, respectiv în ziua în care dosarul este înaintat de grefier, cauza va 

putea fi soluționată de judecătorul desemnat potrivit planificării de permanență din ziua imediat 

următoare înregistrării dosarului (art. 1 din Hotărârea nr. 1 din 04.01.2019 emisă de Colegiul 

de Conducere al Judecătoriei Zărneşti). 

 

B. PLANIFICAREA DE PERMANENȚĂ A GREFIERILOR 

 

Art. 79. – (1) În situaţia în care grefierul titular al unui complet lipseşte justificat, la 

soluţionarea cauzelor va participa grefierul menționat în lista de permanență din ziua ședinței. 

            (2) Prin excepție de la regula stabilită la alineatul 1, grefierul menționat în lista de 

permanență nu va participa la soluționarea cauzelor, dacă a avut ședință programată în ziua 

imediat anterioară sau dacă are ședință programată în ziua imediat următoare. În această 

situație, va participa la soluționarea cauzelor următorul grefier prevăzut în lista de permanență. 

            (3) În situația în care grefierul prevăzut pe lista de permanență în materie de drepturi și 
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libertăți are ședință de judecată programată în aceeași zi în care a fost înregistrat dosarul pe rolul 

judecătorului de drepturi și libertăți, la soluționarea cauzei de către judecătorul de drepturi și 

libertăți va participa următorul grefier prevăzut în lista de permanență în materie de drepturi și 

libertăți, chiar dacă această cauză primește termen de judecată în ziua imediat următoare 

ședinței.    

            (4) În situaţia în care grefierul desemnat cu emiterea citaţiilor și a adreselor pentru 

primul termen de judecată în materie penală lipseşte 10 zile lucrătoare şi în cauzele urgente, 

procedura de citare și întocmirea adreselor va fi efectuată de către grefierul menționat în lista 

de permanență din data rezoluţiei judecătorului. 

            (5) În cazul în care grefierul de permanență a omis să emită adresele obligatorii pentru 

primul termen de judecată în materie penală, iar grefierul titular de complet constată această 

omisiune până la primul termen de judecată, acesta poate restitui dosarul grefierului de 

permanență pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligației sale de îndată. 

            (6) În cazul în care grefierul-arhivar a omis să emită adresele obligatorii pentru primul 

termen de judecată în materie civilă, iar grefierul titular de complet constată această omisiune 

până la primul termen de judecată, acesta poate restitui dosarul grefierului-arhivar pentru 

îndeplinirea corespunzătoare a obligației sale de îndată.  

Art. 80. – (1) În lipsa grefierului de şedinţă titular de complet, la 

amânarea/pronunțarea hotărârii, în componența completului de judecată va intra grefierul de 

la permanenţă din acea zi, cu excepţia situaţiei în care acesta are deja programată şedinţă de 

judecată în acea zi.  

            (2) În cazul în care grefierul prevăzut pe lista de permanență are ședință de judecată în 

acea zi, va participa la pronunțarea soluțiilor următorul grefier prevăzut în lista de permanență.  

            (3) În cazul în care la pronunțarea soluției în compunerea completului a făcut parte 

grefierul de permanență, acesta va întocmi condica de ședință, va coase minuta în dosar și va 

comunica minuta, în cazul în care comunicarea acesteia este obligatorie.   

            (4) În cazul prevăzut la alineatul 1, tehnoredactarea, închiderea poziției în ECRIS, 

imprimarea hotărârilor și depunerea acestora la grefierul-şef se va aduce la îndeplinire de 

către grefierul titular de complet.  

            (5) Prin excepție de la regula prevăzută la alin. 4, în cauzele urgente, dacă 

hotărârea/încheierea este redactată în ziua pronunțării, grefierul de pe lista de permanență din 

ziua pronunțării va tehnoredacta, va închide poziția în ECRIS, și va imprima hotărârea. 

             (6) Prin excepție de la regula prevăzută la alin. 4, dacă hotărârea/încheierea este 

redactată în ziua pronunțării, grefierul de pe lista de permanență din ziua pronunțării va 

tehnoredacta, va închide poziția în ECRIS, va imprima hotărârea și o va depune la mapă, dacă 

grefierul titular lipsește în mod justificat din instanță mai mult de 15 zile lucrătoare.  

Art. 81. – (1) Încheierile de îndreptare eroare materială se redactează de către grefierul 

care a participat la soluționarea cauzei.  
           (2) Prin excepție de la regula prevăzută la alin. 1, încheierile de îndreptare eroare 

materială vor fi redactate de către grefierul titular sau de către grefierul special desemnat pe 

un sector de activitate, în cazul în care grefierul care a făcut parte din compunerea 

completului la momentul pronunțării soluției era grefierul de pe lista de permanență. 

          (3) Prin excepție de la regula prevăzută la alin. 2, în cazul încheierilor de îndreptare 

eroare materială pronunțate în cauzele având ca obiect încuviințare executare silită vor fi 

redactate întotdeauna de către grefierul care a participat la soluționarea cauzei. 

          (4) Grefierul care redactează încheierea face cuvenitele mențiuni pe exemplarul de 

hotărâre ce se află la mapa de hotărâri. 

 
Art. 82. – În cazul în care grefierul titular de complet lipsește justificat în ziua în care 

judecătorul a redactat hotărârea, grefierul de pe lista de permanență va tehnoredacta, va 
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închide poziția în ECRIS, va imprima hotărârea și o va depune la mapă, hotărârea urmând a fi 

semnată de către grefierul-șef cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 80 alin. 6. 
Art. 83. – Cauzele având ca obiect ordin de protecţie vor fi soluţionate de judecătorul 

prevăzut în planificarea de permanenţă de drepturi şi libertăţi. În componenţa completului va 

intra grefierul desemnat să lucreze în mod obişnuit în materie civilă cu judecătorul menţionat 

pe lista de permanenţă. În situaţia în care judecătorul de drepturi şi libertăţi titular menţionat 

pe planificarea de permanenţă lipseşte justificat, în componenţa completului va intra grefierul 

desemnat să lucreze în mod obişnuit în materie civilă cu judecătorul titular împreună cu 

judecătorul înlocuitor. Cauzele având ca obiect contestaţie împotriva ordinului de protecţie 

provizoriu ce au primit termen într-o zi nelucrătoare vor fi soluţionate împreună cu grefierul 

menţionat în planificarea de permanenţă de drepturi şi libertăţi. 
 

C. REGULI APLICABILE ÎN TIMPUL VACANŢEI JUDECĂTOREŞTI 

 
Art. 84. – În perioada 1 iulie - 31 august  procedura de fază scrisă în materie civilă 

pe completuri va fi întocmită de către grefierul titular al completului, iar în situaţia lipsei a 

acestuia din urmă în componenţa completului va intra grefierul civilist menţionat în 

planificarea de permanenţă din ziua înregistrării cererii/înscrisului/rezoluţia 

judecătorului în situaţia dosarelor urgente. 
Art. 85. – În dosarele care nu sunt urgente procedura scrisă va fi efectuată de 

judecătorul/grefierul titular când revine din concediu. Grefierii de şedinţă au obligaţia de a 

pune separat în birou într-o cutie şi de a semnala în mod corespunzător dosarele care sunt 

urgente. 
Art. 86. – În materie penală, procedura scrisă va fi întocmită de către grefierii care 

activează în mod obişnuit în materie penală, înlocuindu-se reciproc, conform planificării de 

permanenţă. 
Art. 87. – Constituie cauze urgente următoarele cauze în materie civilă/fond 

funciar/minori şi familie: 
- contestaţie la executare – urmând ca judecătorul să aprecieze asupra urgenţei în concret 

- executare fără somaţie 

- asigurare dovezi 

- autorizare intrare încăperi 

- ordonanţă preşedinţială 

- suspendare provizorie 

- sechestru asigurator/judiciar 

- curatelă 

- ordin de protecţie 

- încuviinţare executare silită 

- întoarcerea executării silite 

- validare poprire 

- reexaminare anulare cerere 

Art. 88. – Constituie cauze urgente în materie penală: 

- cauze în care s-au dispus măsuri preventive.  

- cauze având ca obiect – plângere împotriva măsurilor asiguratorii. 

- contestaţie durata proces. 

- cereri de prelungire dovadă de circulaţie. 

- cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi. 

Art. 89. – Cauzele privind măsurile preventive de competenţa judecătorului de 

cameră preliminară sau a instanţei de judecată şi prelungire dovadă de circulaţie vor fi 

soluţionate împreună cu grefierul titular de complet, iar în caz de lipsă a acestuia, împreună cu 
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grefierii care activează în mod obişnuit în materie penală, aceştia înlocuindu-se reciproc, 

conform planificării de permanenţă. 

Art. 90. – Menţiunile din registrul privind măsurile preventive şi adresele aferente 

măsurilor preventive vor fi întocmite de grefierul titular. În lipsa justificată a acestuia, sarcina 

revine compartimentului de executări penale. Cel mai târziu cu o zi înainte de plecarea în 

concediul de odihnă, grefierul titular va preda dosarele cu măsuri preventive nedefinitive 

grefierului titular al compartimentului de executări penale. Va fi întocmit circuitul în ECRIS 

privind dosarul nedefinitiv de către grefierul titular. 

Art. 91. – În perioada vacanţei judecătoreşti, grefierii care activează în mod obişnuit 

în materie penală nu participă la soluţionarea cauzelor având ca obiect încuviinţare executare 

silită şi ordin de protecţie. 

Art. 92. – Pentru dosarele civile care nu presupun celeritate, înregistrate în programul 

ECRIS şi pentru care procedura de regularizare se împlineşte în perioada iulie-august 2019, 

verificarea acesteia şi măsurile ce urmează a fi dispuse să fie efectuate de către judecătorul 

căruia i s-a repartizat cauza, înainte de plecarea în concediu, respectiv la venirea din concediu. 

La cauzele urgente măsurile urmează a fi luate de judecătorul de la permanenţă, cu întocmirea 

unui proces-verbal, urmând a soluţiona integral cauzele având ca obiect ordin protecţie şi 

ordonanţă preşedinţială (art. 4 din Hotărârea Colegiului de conducere al Judecătoriei 

Zărnești nr. 12 din data de 13.05.2019).  

Art. 93. – Referitor la cauzele având ca obiect - încuviinţare executare silită, în lipsa 

titularului de complet va dispune judecătorul de la permanenţă de la data înregistrării cererii, 

iar în situaţia în care acesta din urmă a plecat în concediu fără a dispune asupra cauzelor 

(motivat de volumul mare de activitate ori de alte situaţii), asupra cererilor va dispune 

judecătorul înlocuitor de la data înregistrării cererii, respectiv următorul judecător menţionat 

pe lista de permanenţă (art. 4 din Hotărârea Colegiului de conducere al Judecătoriei Zărnești 

nr. 12 din data de 13.05.2019). 

Art. 94. – Pentru cauzele penale – măsurile urgente pe timpul cât dosarul este în 

cameră preliminară, iar titularul lipseşte, vor fi luate de judecătorul de permanenţă din ziua 

împlinirii termenelor sau din ziua termenului stabilit (art. 4 din Hotărârea Colegiului de 

conducere al Judecătoriei Zărnești nr. 12 din data de 13.05.2019). 

 

 

11..44..  DDIISSPPOOZZIIŢŢIIII  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE  AAPPLLIICCAABBIILLEE  ÎÎNN  PPRROOCCEESSEELLEE  

PPEENNAALLEE  
 

AA..  DDIISSPPOOZZIIŢŢIIII  AAPPLLIICCAABBIILLEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRAA  PPRREEAALLAABBIILLĂĂ  

Art. 95. – (1) Cu excepţia cauzelor urgente, după înregistrarea dosarului, grefierul-

arhivar înaintează dosarul cusut şi numerotat către judecător în ziua imediat următoare 

înregistrării pentru parcurgerea procedurii prealabile. 

           (2) În cauzele urgente, în care inculpatul a fost trimis în judecată sub puterea unei măsuri 

preventive, dosarul cusut şi numerotat va fi adus grefierului de şedinţă imediat după repartizare. 

           (3) Grefierul de şedinţă va înainta imediat dosarul către judecător, iar în cazul în care 

acesta lipseşte din birou, grefierul de şedinţă îl va anunţa de îndată despre înregistrarea cauzei 

urgente pe completul acestuia.  

           (4) În cazul în care registratura a identificat existenţa unui dosar constituit ca urmare a 

unor cereri formulate de aceleaşi părţi, chiar împreună cu altele, având unul dintre obiectele 

iniţiale, acest dosar va fi ataşat dosarului nou format, dacă este posibil, fiind înaintate împreună 

judecătorului. 

              

Art. 96. – (1) Toate rezoluţiile judecătorilor din cadrul procedurii prealabile în materie 
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penală se efectuează pe coperta interioară a dosarului, prin completarea câmpurilor pretipărite. 

(2) În cazul în care, din motive tehnice, tipărirea câmpurilor necesare nu a fost 

posibilă, rezoluţiile datate şi semnate ale judecătorilor din cadrul procedurii prealabile în 

materie penală se efectuează pe prima pagină a dosarului sau pe o rezoluție datată şi semnată 

tipărită direct de către judecător și atașată dosarului. 

(3) Judecătorul titular al completului căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza de fond, 

primind dosarul de la grefierul-arhivar, dispune în termen de cel mult 5 zile lucrătoare 

comunicarea unei copii certificate de pe rechizitoriu şi, după caz, a unei traduceri autorizate a 

acestuia către inculpat, stabilind totodată un termen de minim 20 zile pentru formularea de 

cereri şi excepţii.  

           (4) De asemenea, judecătorul dispune emiterea unei adrese către părţi şi către 

persoanele vătămate prin care li se aduce la cunoştinţă obiectul procedurii în cameră 

preliminară, conform dispoziţiilor art. 344 alin. 2 C.p.p., iar în cazurile prevăzute de art. 90 

C.p.p., dispune emiterea unei adrese către biroul de avocaţi pentru desemnarea unui avocat 

din oficiu. 

           (5) După ce judecătorul a pus rezoluţie pentru parcurgerea procedurii de cameră 

preliminară, stabilind termenul în acest sens, dosarul a1-măsuri şi excepţii va fi transmis de 

îndată de către grefierul de şedinţă grefierului responsabil cu procedura în cameră preliminară 

care aduce la îndeplinire rezoluţia judecătorului în maximum trei zile lucrătoare cu excepția 

cauzelor urgente, care vor lucrate cel mai târziu în ziua imediat următoare. 

            (6) Excepţiile formulate de inculpat sau de alţi participanţi vor fi comunicate în copie 

pe baza rezoluţiei judecătorului către parchetul care a întocmit rechizitoriul. 

Art. 97. – (1) După primirea dosarului de la judecător, grefierul de şedinţă sau grefierul 

desemnat în acest scop verifică pe coperta interioară dacă registratura a identificat existenţa 

altor dosare constituite ca urmare a unor cereri formulate de aceleaşi părţi, chiar împreună cu 

altele, având unul dintre obiectele iniţiale, după care înaintează dosarul judecătorului de complet 

în ziua stabilită de acesta. 

            (2) Grefierul de şedinţă sau grefierul desemnat în acest scop va completa în sistemul 

Ecris modulul de cameră preliminară și va emite adresele atât pentru inculpat, cât și pentru 

persoanele vătămate, respectiv pentru biroul de avocaţi conform rezoluției judecătorului. 

            (3) După emiterea celei dintâi rezoluţii de către judecător, grefierul de şedinţă sau 

grefierul special desemnat în acest scop va efectua menţiunile corespunzătoare în ECRIS cu 

privire la operaţiunile efectuate şi va capsa o notă pe coperta exterioară a dosarului, unde va 

menţiona data împlinirii termenului la care dosarul trebuie verificat. 

            (4) În cazul în care inculpatul a invocat excepții, cererea acestuia va fi comunicată 

direct unității de parchet care a sesizat Judecătoria Zărnești. 

  

Art. 98.  – (1) În cauzele urgente în care inculpatul a fost trimis în judecată sub 

puterea unei măsuri preventive, judecătorul este obligat să verifice legalitatea și temeinicia 

măsurii preventive în termen de trei zile lucrătoare de la primirea dosarului, conform 

dispozițiilor art. 207 alin.1 C.p.p. 

           (2) În acest sens, judecătorul va stabili prin rezoluție data ședinței din camera de 

consiliu în cadrul căreia va fi verificată legalitatea și temeinicia măsurii preventive dispuse în 

cauză și va dispune emiterea unei adrese către biroul de avocați din cadrul Baroului Brașov 

pentru desemnarea unuia sau a mai multor avocați din oficiu în cauză pentru 

inculpat/inculpați. 

           (3) În baza rezoluției judecătorului, grefierul de ședință va crea dosarul asociat a1.1 

având ca obiect verificarea legalității și temeiniciei măsurii preventive în camera preliminară.  

           (4) Grefierul de ședință are obligația de a verifica dacă în cursul urmăririi penale 

inculpatul a fost asistat de către un avocat ales și de a-l anunța pe acesta despre termenul 
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stabilit în cauză, întocmind un proces-verbal în acest sens (notă telefonică).  

(5) Judecătorul are îndatorirea de a stabili prin minută următorul termen de verificare a 

legalității și temeiniciei măsurii preventive de îndată ce a pronunțat o soluție prin care a 

constatat legalitatea și a menținut măsura preventivă. 

(6) Grefierul de ședință va crea de îndată dosarul asociat a1.2 având ca obiect 

verificarea legalității și temeiniciei măsurii preventive în camera preliminară. 

(7) În cauzele având ca obiect verificarea legalității și temeiniciei măsurii preventive, 

înscrisurile depuse cu ocazia dezbaterii asupra menținerii măsurii preventive vor fi depuse în 

copie la dosarul de fond. Această regulă se aplică doar în cazul înscrisurilor, iar nu și în cazul 

cererilor, memoriilor formulate de părți.   

(8) În cauzele având ca obiect verificarea legalității și temeiniciei măsurii preventive a 

controlului judiciar, grefierul de ședință va obține în format electronic ordonanța prin care s-a 

dispus luarea măsurii preventive. 

(9) În cazul în care se va exercita cale de atac împotriva soluţiei pronunţate cu privire 

la măsura preventivă, dosarul va fi înaintat în calea de atac de către grefierul de şedinţă. 

Art. 99.  – (1) Cererile formulate în cursul procedurii de cameră preliminară privind 

măsurile asigurătorii sau măsuri de siguranţă se înregistrează ca dosar asociat distinct de 

primul dosar asociat ce va avea indicativul “a1.1, a1.x“, unde “x” este numărul următor de 

dosar, dosare ce vor fi create de grefierul de şedinţă, cu obiectul şi datele comunicate de 

judecător (Hotărârea nr. 3/02.02.2016 emisă de Colegiul de Conducere al Judecătoriei 

Zărnești). 

           (2) Cererile de revocare, înlocuire sau de încetare de drept a măsurii preventive care 

vor primi termen în aceeaşi zi când este programată verificarea legalităţii şi temeiniciei 

măsurii preventive nu vor fi înregistrate separat. 

           (3) Dosarele asociate menţionate la alin. 1 vor fi create de grefierul-registrator, cu 

obiectul şi datele comunicate de judecător. 

           (4) Dosarele prevăzute la alineatul 1 vor fi soluţionate la termene diferite.  

 

Art. 100. – Grefierul de şedinţă sau grefierul special desemnat în acest scop 

numerotează şi coase la dosar înscrisurile depuse la dosar în ordinea în care au fost primite. 

 

Art. 101.  – (1) După expirarea termenului stabilit de judecător, dosarul a1-măsuri şi 

excepţii va fi adus acestuia pentru stabilirea datei şedinţei pentru finalizarea procedurii în 

camera preliminară. 

          (2) Documentul final în dosarul a1-măsuri şi excepţii este “încheiere finală cameră 

preliminară” (Hotărârea nr. 3/02.02.2016 emisă de Colegiul de Conducere al Judecătoriei 

Zărnești). 

           (3) În cauzele în care nu au fost invocate excepţii, tehnoredactarea încheierii finale de 

cameră preliminară va fi realizată de către grefierul de şedinţă sau de către grefierul special 

desemnat în acest scop pe baza minutei judecătorului şi pe baza modelului unic de încheiere 

finală aprobat prin Hotărârea nr. 17/20.12.2017 emisă de Colegiul de Conducere al 

Judecătoriei Zărneşti.  

           (4) Părţilor, reprezentantului Ministerului Public şi persoanei vătămate se comunică 

numai încheierea finală de cameră preliminară. Minuta pronunţată în dosarul a1-măsuri şi 

excepţii nu se comunică. 

           (5) În cazul în care se va exercita cale de atac împotriva soluţiei pronunţate de 

judecătorul de cameră preliminară, dosarul va fi înaintat în calea de atac de către grefierul de 

şedinţă. 

           (6) După rămânerea definitivă a încheierii finale de cameră preliminară, dosarul este 

adus judecătorului pentru stabilirea primului termen de judecată. 
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Art. 102. – (1) În măsura în care prin încheierea de cameră preliminară, judecătorul a 

dispus excluderea unor mijloace de probă/procedee probatorii sau anularea acestora, la 

rămânerea definitivă a încheierii de cameră preliminară, dacă nu s-a formulat contestație, sau 

la primirea dosarului de la instanța ierarhic superioară după soluţionarea contestaţiei, 

judecătorul învestit cu soluționarea cauzei în primă instanță, împreună cu grefierul de ședință 

vor desigila dosarul de urmărire penală, vor extrage mijloacele de probă/procedeele probatorii 

declarate nule în camera preliminară, vor resigila dosarul de urmărire penală și vor trimite 

aceste mijloace de probă/procedee probatorii nule parchetului care a emis rechizitoriul. 

          (2) Aceste operațiuni vor fi consemnate într-un proces-verbal atașat la dosarul de fond 

al cauzei, în cuprinsul căruia vor fi menţionate mijloacele de probă/procedeele probatorii 

excluse/anulate şi filele unde se aflau. 

          (3) În ipoteza în care judecătorul a dispus excluderea/anularea mijloacelor de 

probă/procedeelor probatorii numai faţă de unul dintre inculpaţi, mijloacele de 

probă/procedeele probatorii vor rămâne la dosarul cauzei. 

          (4) Vor  fi efectuate cuvenitele mențiuni în Registrul de evidență a mijloacelor de probă 

excluse în procedura de cameră preliminară.  

 

Art. 103.  – După stabilirea primului termen de judecată, după emiterea citaţiilor şi 

după emiterea adreselor obligatorii, dosarele, indiferent de obiect, se transmit de către 

grefierul de şedință sau de către grefierul desemnat în acest scop în arhivă, unde se păstrează 

pe completuri de către grefierul-arhivar desemnat să ţină evidenţa dosarelor completului 

respectiv. 

 

Art. 104.  – (1) În caz de lipsă justificată a grefierului responsabil de procedura în 

cameră preliminară, procedura prealabilă va fi îndeplinită de către următorul grefier care 

activează în materie penală în cadrul instanţei menţionat în lista de permanenţă. 

           (2) Cu excepția cauzelor urgente, în caz de lipsă justificată a tuturor grefierilor 

responsabili de procedura în cameră preliminară pentru o perioadă mai mare de trei zile 

lucrătoare, procedura prealabilă va fi îndeplinită de către grefierul menţionat în planificarea de 

permanenţă din ziua înregistrării înscrisului depus. 

 

BB..  AALLTTEE  CCAAUUZZEE  DDEE  CCOOMMPPEETTEENNŢŢAA  JJUUDDEECCĂĂTTOORRUULLUUII  DDEE  CCAAMMEERRĂĂ  

PPRREELLIIMMIINNAARRĂĂ  

 

 

Art. 105.  – (1) În cazul dosarelor având ca obiect plângere contra soluției de 

netrimitere în judecată, după înregistrare şi repartizare în cameră de consiliu, acestea vor fi 

aduse de către grefierul-arhivar direct judecătorului pentru ca acesta să dispună eventual 

preschimbarea termenului de judecată. 

          (2) Grefierul de ședință sau grefierul special desemnat în acest scop, după caz, va 

efectua următoarele acte de procedură din oficiu: 

           (3) Dosarul va fi transpus automat în cameră de consiliu. 

           (4) Va emite adresă către parchetul care a dispus soluția de netrimitere în judecată sau, 

după caz, către Parchetul de pe lângă Judecătoria Zărnești pentru ca acesta să transmită 

judecătorului de cameră preliminară dosarul cauzei în termen de cel mult 3 zile (art. 341 alin. 

3 C.p.p.). Grefierul va atașa adresei emise un exemplar de pe plângerea formulată. 

           (5) După ce procurorul a transmis judecătorului de cameră preliminară dosarul cauzei, 

în absența unei dispoziții scrise a judecătorului de cameră preliminară, grefierul va realiza din 

oficiu procedura de citare a părților pentru termenul de judecată deja stabilit, pe baza 

informațiilor privitoare la părți aflate în cuprinsul ordonanței procurorului sau în cuprinsul 
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referatului cu propunerea de clasare sau de renunțare la urmărire penală întocmit de către 

organul de cercetare penală, dacă asemenea informaţii există. 

           (6) Citarea petentului și a intimaților va fi efectuată cu mențiunea (în cuprinsul citației) 

că pot depune note scrise cu privire la admisibilitatea ori temeinicia plângerii. Dacă în cauză a 

fost pusă în mișcare acțiunea penală, petentul și intimații vor fi citați cu mențiunea că pot 

formula cereri și ridica excepții și cu privire la legalitatea administrării probelor ori a 

efectuării urmăririi penale (art. 341 alin. 2 C.p.p.).  

           (7) În cazul în care parchetul nu transmite judecătorului de cameră preliminară dosarul 

de urmărire penală, grefierul va realiza citarea părților pe baza informațiilor privitoare la părți 

din cuprinsul plângerii și din cuprinsul ordonanțelor atașate, dacă e cazul. 

           (8) În caz de chestiuni controversate, grefierul va solicita îndrumarea judecătorului de 

cameră preliminară. 

           (9) În caz de lipsă a grefierului de şedinţă sau a grefierului desemnat în acest scop, 

obligaţia prevăzută la alin. 4 va fi adusă la îndeplinire de către grefierul menţionat în lista de 

permanenţă în ziua înregistrării dosarului de urmărire penală transmis de către parchet. 

 

Art. 106.  – (1) În cazul dosarelor având ca obiect confiscarea, desființarea înscrisului 

falsificat, după înregistrare şi repartizare, acestea vor fi aduse de către grefierul-arhivar direct 

judecătorului pentru ca acesta să dispună eventual preschimbarea termenului de judecată. 

           (2) Grefierul de ședință sau grefierul special desemnat în acest scop, după caz, va 

efectua următoarele acte de procedură din oficiu: 

            (3) În absența unei dispoziții scrise a judecătorului de cameră preliminară, grefierul va 

realiza din oficiu procedura de citare a părților, pe baza informațiilor privitoare la părți aflate 

în cuprinsul ordonanței procurorului sau în cuprinsul referatului cu propunerea de clasare sau 

de renunțare la urmărire penală întocmit de către organul de cercetare penală. 

           (4) Grefierul citează persoanele ale căror drepturi sau interese legitime pot fi afectate în 

cauză cu mențiunea (în cuprinsul citației) că pot depune note scrise în termen de 20 de zile de 

la primirea comunicării. Dacă procurorul a atașat suficiente copii pentru comunicarea 

ordonanței, acestea vor fi comunicate persoanelor citate (art. 549
1
 alin. 3 C.p.p.). 

           (5) Prin persoană ale căror drepturi sau interese legitime pot fi afectate se înțelege 

orice persoană care poate fi vizată în orice mod de măsura propusă de procuror. Pentru 

lămuriri suplimentare, grefierul se va adresa judecătorului de cameră preliminară. 

 

Art. 107.  – (1) În cazul dosarelor având ca obiect confirmare renunțare la urmărire 

penală, după înregistrare şi repartizare, acestea vor fi aduse de către grefierul-arhivar direct 

judecătorului pentru ca acesta să dispună eventual preschimbarea termenului de judecată. 

           (2) Dosarul va fi transpus automat în cameră de consiliu. 

           (3) În absența unei dispoziții scrise a judecătorului de cameră preliminară, grefierul-

arhivar va realiza din oficiu procedura de citare a părților pentru termenul stabilit automat, pe 

baza informațiilor privitoare la părți aflate în cuprinsul ordonanței procurorului, în cuprinsul 

referatului cu propunerea de renunțare la urmărire penală întocmit de către organul de 

cercetare penală sau în cuprinsul dosarului de urmărire penală. 

           (4) Părțile vor fi citate cu mențiunea că prezența nu este obligatorie, cu excepţia 

cazului când judecătorul cauzei dispune altfel, şi cu menţinea că pot depune note scrise.                             

           (5) Pentru lămuriri suplimentare, grefierul-arhivar se va adresa grefierului titular de 

complet sau chiar judecătorului de cameră preliminară. 

 

Art. 108.  – (1) În cazul dosarelor având ca obiect confirmarea redeschiderii urmăririi 

penale, după înregistrare şi repartizare, acestea vor fi aduse de către grefierul-arhivar direct 

judecătorului pentru ca acesta să dispună eventual preschimbarea termenului de judecată. 
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          (2) Grefierul de ședință sau grefierul special desemnat în acest scop, după caz, va 

efectua următoarele acte de procedură din oficiu: 

          (3) Dosarul va fi transpus automat în cameră de consiliu.           

          (4) În absența unei dispoziții scrise a judecătorului de cameră preliminară, grefierul va 

realiza din oficiu procedura de citare a suspectului/inculpatului și a persoanei vătămate, pe 

baza informațiilor privitoare la aceștia aflate în cuprinsul dosarului de urmărire penală (art. 

335 alin. 4 C.p.p.). 

          (5) În cazul în care propunerea de redeschidere a urmăririi penale este doar parțială, în 

sensul că vizează doar o parte dintre persoanele față de care s-a desfășurat urmărirea penală, 

vor fi citate numai persoanele vizate în mod direct de propunerea de redeschidere. În 

eventualitatea unor neclarități, grefierul se va adresa judecătorului de cameră preliminară. 

          (6) În toate cazurile din prezentul regulament în care grefierul citează din oficiu părţile 

şi persoana vătămată, judecătorul va ştampila/semna prima pagină a dosarului, astfel încât 

grefierul să poată cunoaşte că are încuviinţarea judecătorului de a efectua actele menţionate 

mai sus pentru termenul stabilit automat de ECRIS.  

          (7) Citarea Ministerului Public nu se va mai realiza în procesele penale. Cu toate 

acestea, grefierul de şedinţă este dator să comunice lista de şedinţă cu cel puţin trei zile înainte 

de termenul stabilit. De asemenea, grefierul-şef comunică Parchetului de pe lângă Judecătoria 

Zărneşti o listă cu toate şedinţele în data de 25 a lunii pentru luna următoare. 

           

 

CC..  MMĂĂSSUURRII  PPRREEMMEERRGGĂĂTTOOAARREE  PPRROOCCEESSUULLUUII  ÎÎNN  MMAATTEERRIIEE    PPEENNAALLĂĂ  

 

Art. 109.  – (1) După ce judecătorul a stabilit primul termen de judecată în 

cauzele de judecată pe fond, grefierul de ședință sau grefierul special desemnat în acest scop 

va efectua următoarele verificări sau va emite următoarele adrese: 

 1. adresă la Serviciul de Cazier Judiciar pentru comunicarea fişei de cazier actualizate 

a inculpatului/inculpaţilor. 

 2. adresă la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului pentru ca acesta să comunice 

informaţii privind eventuala implicare a inculpatului/inculpaţilor în activităţi comerciale (dacă 

deţine calitatea de asociat sau de administrator al unei societăţi comerciale). 

 3. adresă la administraţia financiară de unde domiciliază inculpatul/inculpaţii pentru a 

se comunica informaţii privind bunurile inculpatului/inculpaţilor ce figurează în evidenţele 

fiscale locale, în cauzele în care inculpatul/inculpații au fost trimiși în judecată pentru 

săvârșirea unei infracțiuni pentru care legea prevede, chiar și alternativ, pedeapsa amenzii 

penale. 

 4. adresă la ANAF pentru comunicarea cuantumului veniturilor 

inculpatului/inculpaţilor defalcat lunar pentru ultimele 12 luni, în cauzele în care 

inculpatul/inculpații au fost trimiși în judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni pentru care 

legea prevede, chiar și alternativ, pedeapsa amenzii penale. 

 5. adresă la Inspectoratul Teritorial de Muncă Brașov pentru a se comunica dacă 

inculpatul/inculpaţii sunt angajaţi în muncă. 

 6. adresă la primăria localităţii în raza căreia domiciliază inculpatul sau persoana 

vătămată, în cauzele penale în care acesta/aceasta este minor, pentru efectuarea unei anchete 

sociale la domiciliul minorului. 

 7. adresă la Serviciul de Probaţiune în raza căruia îşi are locuinţa minorul pentru 

întocmirea referatului de evaluare a minorului în cauzele cu inculpat/inculpaţi minori, cu 

indicarea numărului de telefon al inculpatului, dacă este posibil. 

 8. Se va obţine fişa de evidenţă auto a inculpatului/inculpaţilor – poate fi obţinută din 

baza de date a DEPABD, contactând grefierul care are acces la această bază de date – 
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obligatoriu în cauzele având ca obiect art. 334, art. 335 alin. 2, art. 335 alin. 3, art. 336, art. 

337, art. 338, art. 339 din Codul penal şi, în măsura în care este vorba despre un accident 

rutier, în cauzele având ca obiect art. 192 şi art. 196 din Codul penal. 

 9. Pentru primul termen de judecată, persoana vătămată se citează obligatoriu cu 

menţiunea că se poate constitui parte civilă în cauză până la începerea cercetării judecătoreşti. 

 10. În cauzele în care inculpatul a fost trimis în judecată în stare de libertate, grefierul 

va verifica fișa de cazier aflată în dosarul de urmărire penală. În măsura în care cazierul 

judiciar al inculpatului indică posibilitatea ca acesta să se afle în executarea unei pedepse 

privative de libertate, grefierul responsabil de procedura scrisă va verifica anterior 

comunicării copiei certificate a rechizitoriului către inculpat, dacă acesta se află în executarea 

unei pedepse sau a unei măsuri educative privative de libertate sau dacă este sub puterea unei 

măsuri preventive, în baza de date în sistem informatic a Administrației Naționale a 

Penitenciarelor, atașând la dosarul cauzei dovada efectuării verificării. Această verificare va fi 

efectuată în toate cauzele având ca obiect cereri formulate de persoane deţinute (contestaţie la 

executare, liberare condiţionată, revizuire, contestaţie în anulare etc.). 

 11. În toate cauzele în care a fost desemnat un avocat din oficiu, grefierul va emite 

adresă către Biroul de Avocaţi din cadrul Baroului Braşov, în care va menţiona termenul 

stabilit, obiectul cauzei, numele părţii şi numele avocatului din oficiu desemnat, spre 

înştiinţarea acestuia. 

 (2) În cazul în care situaţia personală a inculpatului este notorie, precum şi în cazul în 

care inculpatul este trimis în judecată în stare de arest în altă cauză, emiterea adreselor 

menţionate mai sus la punctele 2, 4 şi 5 de la alineatul 1 nu este obligatorie. 

 (3) Emiterea adreselor menționate mai sus nu va mai avea loc în măsura în care la 

dosarul cauzei a fost depusă dovada împăcării sau a retragerii plângerii prealabile. 

Art. 110.  – În cazul dosarelor având ca obiect înlocuire amendă cu închisoare, 

grefierul de ședință va efectua următoarele acte de procedură din oficiu: 

 1. În absența unei dispoziții scrise a președintelui de complet, grefierul de şedinţă va 

realiza din oficiu procedura de citare a persoanei condamnate. 

2. grefierul va emite următoarele adrese din oficiu, de îndată ce în cauză a fost stabilit 

termen de judecată: 

- către ANAF și către organele fiscale locale pentru a afla situația patrimonială a 

persoanei condamnate (venituri, bunuri). 

- către Oficiul Național al Registrului Comerțului, pentru a afla dacă persoana 

condamnată desfășoară activități lucrative în orice formă. 

- adresă către biroul de avocaţi pentru desemnarea unui avocat din oficiu pentru 

persoana condamnată, înştiinţând biroul de avocaţi despre termenul stabilit. 

3. Grefierul de executări penale va atașa cererii de înlocuire sentința de condamnare și 

decizia pronunțată în apel, după caz. 

 

Art. 111.  – În cazul dosarelor având ca obiect eșalonare plată amendă penală, 

grefierul de executări penale sau grefierul special desemnat în acest scop, după caz, va efectua 

următoarele acte de procedură din oficiu: 

1. va dispune citarea petentului pentru termenul stabilit. 

2. grefierul va emite următoarele adrese din oficiu, de îndată ce în cauză a fost stabilit 

termen de judecată: 

- către ANAF și către organele fiscale locale pentru a afla situația patrimonială a 

persoanei condamnate (venituri, bunuri). 

- către Oficiul Național al Registrului Comerțului, pentru a afla dacă persoana 

condamnată desfășoară activități lucrative în orice formă. 
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3. Grefierul de executări penale va atașa la dosar sentința de condamnare și decizia 

pronunțată în apel, după caz. 

 

Art. 112.  – (1) Dosarele având ca obiect modificare/încetare obligaţii - măsuri de 

supraveghere, după înregistrare şi repartizare, acestea vor fi aduse de către grefierul-arhivar 

direct judecătorului pentru ca acesta să dispună eventual preschimbarea termenului de 

judecată. 

           (2) Grefierul de şedinţă va efectua următoarele acte de procedură din oficiu: 

1. va dispune citarea petentului și a Serviciului de probațiune pentru termenul stabilit. 

2. va atașa la dosar sentința și decizia pronunțată în apel, după caz. 

 

Art. 113.  – (1) Dosarele având ca obiect reabilitarea judecătorească, după înregistrare 

şi repartizare, acestea vor fi aduse de către grefierul-arhivar direct judecătorului pentru ca 

acesta să dispună eventual preschimbarea termenului de judecată. 

(2) Grefierul de şedinţă va efectua următoarele acte de procedură din oficiu: 

1. va dispune citarea petentului pentru termenul stabilit. 

2. va emite adresă pentru aducerea dosarului, dacă este posibil, sau pentru obţinerea 

sentinţei de condamnare cu menţiuni despre modul în care a rămas definitivă. 

3. va emite adresă pentru obţinerea fişei de cazier a persoanei condamnate. 

 

Art. 114.  – (1) Dosarele având ca obiect revocarea suspendării sub 

supraveghere/amânării aplicării pedepsei, după înregistrare şi repartizare, acestea vor fi 

aduse de către grefierul-arhivar direct judecătorului pentru ca acesta să dispună eventual 

preschimbarea termenului de judecată. 

(2) Grefierul de şedinţă va efectua următoarele acte de procedură din oficiu: 

1. va dispune citarea petentului și a Serviciului de probațiune pentru termenul stabilit. 

2. va atașa la dosar sentința și decizia pronunțată în apel, după caz. 

3. va emite adresă pentru desemnarea unui avocat din oficiu pentru persoana 

condamnată, înştiinţând biroul de avocaţi despre termenul stabilit. 

 

Art. 115.  –  (1) Adresele menționate mai sus, cu excepţia celor emise ca urmare a 

pronunţării asupra unei măsuri preventive, precum și adresele emise către Barou pentru 

desemnarea unui avocat din oficiu sau pentru înştiinţarea biroului de avocaţi despre termenul 

stabilit, vor putea fi trimise de către grefier fără a fi semnate de către judecător. În mod 

obligatoriu, adresele vor fi semnate de către grefier și vor purta ștampila instanței. 

 (2) Toate înscrisurile transmise instanței în urma emiterii adreselor menționate mai sus 

vor fi atașate direct la dosarul de fond. 

 

Art. 116.  – (1) Citarea părţilor, a persoanei vătămate şi a Ministerului public pentru 

primul termen de judecată şi îndeplinirea celorlalte măsuri necesare pentru pregătirea judecăţii 

se realizează de către grefierul de şedinţă, cu excepţia cauzelor având ca obiect confirmare 

renunțare la urmărire penală, ce rămân în sarcina grefierului-arhivar. 

 (2) Grefierul de şedinţă va comunica Parchetului de pe lângă Judecătoria Zărneşti o 

copie de pe lista de şedinţă cu minim două zile lucrătoare anterior şedinţei, cu excepţia 

cauzelor urgente. 

 

Art. 117.  – Pentru dosarele aflate la primul termen de judecată, grefierul de şedinţă va 

verifica în sistemul ECRIS dacă există alte dosare formate ca urmare a unor cereri formulate de 

aceleaşi părţi, chiar împreună cu altele, având unul dintre obiectele iniţiale, iar în caz afirmativ 

va completa pe coperta interioară, în câmpul special pretipărit, numerele dosarelor astfel 
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identificate. 

Art. 118.  – În cauzele având ca obiect luarea măsurii arestării preventive, grefierul de 

ședință va comunica pe e-mail avocatului desemnat din oficiu de îndată ce a aflat identitatea 

acestuia referatul cu propunere de luare a măsurii arestării preventive întocmit de parchet. 

Art. 119.  – (1) În cazul în care instanţa este învestită cu o cerere de preschimbare a 

termenului de judecată, judecătorul va soluţiona această cerere printr-o rezoluţie semnată şi 

datată aplicată direct pe cerere sau printr-o rezoluţie semnată şi datată ce va fi ataşată dosarului 

(art. 353 alin. 10 din Codul de procedură penală). 

            (2) În cazul în care cererea este admisă, grefierul va efectua din oficiu citarea părţilor, a 

persoanei vătămate şi a Ministerului Public pentru noul termen stabilit şi va emite o adresă către 

biroul de avocaţi din cadrul Baroului Braşov înştiinţând avocatul din oficiu despre noul termen 

stabilit în cauză. 

            (3) În cazul în care cererea este respinsă, grefierul va notifica din oficiu pe petent despre 

măsura judecătorului printr-o notă telefonică sau printr-o adresă. 

  

  

DD..  DDIISSPPOOZZIIŢŢIIII  AAPPLLIICCAABBIILLEE  ÎÎNN  TTIIMMPPUULL  CCEERRCCEETTĂĂRRIIII  PPRROOCCEESSUULLUUII  

 

Art. 120.  – În privința ședințelor de judecată cu dosare de fond, judecătorul va preda 

grefierului dosarele cu cel puțin două ore anterior începerii ședinței de judecată, pentru a 

asigura grefierului timpul necesar pentru pregătirea ședinței de judecată, cu excepţia cauzelor 

urgente ce primesc termen separat de ziua obişnuită de şedinţă. 

Art. 121.  – Anterior începerii ședinței de judecată, grefierul de ședință are obligația de 

a verifica legalitatea îndeplinirii procedurii de citare, notificând președintelui de complet orice 

neregularități constatate cu ocazia efectuării apelului cauzei. 

Art. 122.  – Listele de şedinţă se întocmesc de către grefierul de şedinţă şi vor cuprinde 

menţiuni privind părţile şi ora stabilită în fiecare cauză. 

Art. 123.  – (1) Pentru a nu tulbura activitatea parchetului sau a Administraţiei 

Naţionale a Penitenciarelor, în situația în care există mai multe cauze având ca obiect 

verificarea legalității și temeiniciei măsurii preventive programate în aceeaşi zi, judecătorul 

va stabili termen fie la aceeaşi oră, fie la cel mult 15 minute diferenţă între cauze, cu excepția 

situației în care motive excepţionale temeinic justificate impun o altă organizare. 

           (2) În cazul în care judecătorul a încălcat norma prevăzută la alineatul 1, grefierul de 

şedinţă îl va înştiinţa pe preşedintele instanţei. 

           (3) Judecătorul are îndatorirea de a organiza cauzele având ca obiect verificarea 

legalității și temeiniciei măsurii preventive, astfel încât termenele de ședință să fie stabilite în 

într-o singură zi, iar nu în mai multe zile diferite ale săptămânii, cu excepția situației în care 

motive excepţionale temeinic justificate impun o altă organizare. 

           (4) Cauzele având ca obiect verificarea legalității și temeiniciei măsurii preventive vor 

fi programate în ziua de ședință, dacă motive excepționale temeinic justificate nu impun o altă 

organizare. 

Art. 124.  –  (1) În cauzele având ca obiect verificarea legalității și temeiniciei măsurii 

preventive judecătorul are îndatorirea de a stabili următorul termen de verificare a legalității și 

temeiniciei măsurii preventive prin minuta prin care a constatat legalitatea și a menținut 

măsura preventivă. Judecătorul va stabili acest termen printr-o rezoluţie separată, chiar şi în 

situaţia în care a dispus revocarea măsurii preventive, poziţia din ECRIS urmând a fi închisă 

pe baza unui proces-verbal, dacă dispoziţia de revocare a măsurii preventive rămâne 

definitivă. 

            (2) În cazul în care judecătorul a încălcat norma prevăzută la alineatul 1, grefierul de 

şedinţă va înştiinţa pe preşedintele instanţei. 
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            (3) Grefierul de ședință va crea de îndată dosarul asociat a2, a3, a4 ş.a.m.d. având ca 

obiect verificarea legalității și temeiniciei măsurii preventive în cursul judecăţii. 

           (4) În cauzele având ca obiect verificarea legalității și temeiniciei măsurii preventive, 

înscrisurile depuse cu ocazia dezbaterii asupra menținerii măsurii preventive vor fi depuse în 

copie la dosarul de fond. Această regulă se aplică doar în cazul înscrisurilor, iar nu și în cazul 

cererilor, memoriilor formulate de părți. 

           (5) În cauzele având ca obiect verificarea legalității și temeiniciei măsurii preventive a 

controlului judiciar sau când faţă de inculpat s-a dispus măsura preventivă a controlului 

judiciar, dacă s-a impus inculpatului obligația prevăzută la art. 215 alin. (2) lit. a) C.p.p. (- 

inculpatul să nu depășească o anumită limită teritorială), câte o copie a minutei se comunică 

în ziua pronunțării încheierii, inculpatului, unității de poliție în a cărei circumscripție acesta 

locuiește, precum și serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, Poliției de 

Frontieră Române și Inspectoratului General pentru Imigrări, în situația celui care nu este 

cetățean român, în vederea asigurării respectării de către inculpat a obligației care îi revine 

(art. 215 alin. 5 C.p.p.). 

(6) În cauzele având ca obiect verificarea legalității și temeiniciei măsurii preventive a 

controlului judiciar sau când faţă de inculpat s-a dispus măsura preventivă a controlului 

judiciar, dacă s-a impus inculpatului obligația prevăzută la art. 215 alin. (2) lit. a) C.p.p. (- 

inculpatul să nu depășească o anumită limită teritorială), câte o copie a minutei se comunică 

în ziua rămânerii definitive a încheierii, inculpatului, unității de poliție în a cărei 

circumscripție acesta locuiește, precum și serviciului public comunitar de evidență a 

persoanelor, Poliției de Frontieră Române, Direcției Generale de Pașapoarte, Inspectoratului 

General al Poliţiei Române (art. 40-41 din Legea nr. 248 din 2005 privind regimul liberei 

circulaţii a cetăţenilor români în străinătate), Inspectoratului de Jandarmi Brașov și 

Inspectoratului General pentru Imigrări, în situația celui care nu este cetățean român, în 

vederea asigurării respectării de către inculpat a obligației care îi revine (art. 215 alin. 5 

C.p.p.). 

(7) În cauzele având ca obiect verificarea legalității și temeiniciei măsurii preventive a 

controlului judiciar sau când faţă de inculpat s-a dispus măsura preventivă a controlului 

judiciar, dacă s-a impus inculpatului obligația prevăzută la art. 215 alin. (2) lit. a) C.p.p. (- 

inculpatul să nu depășească o anumită limită teritorială), câte o copie a minutei se comunică 

în ziua rămânerii definitive a încheierii, inculpatului, unității de poliție în a cărei 

circumscripție acesta locuiește, precum și serviciului public comunitar de evidență a 

persoanelor, Poliției de Frontieră Române, Direcției Generale de Pașapoarte, Inspectoratului 

General al Poliţiei Române (art. 40-41 din Legea nr. 248 din 2005 privind regimul liberei 

circulaţii a cetăţenilor români în străinătate), Inspectoratului de Jandarmi Brașov și 

Inspectoratului General pentru Imigrări, în situația celui care nu este cetățean român, în 

vederea asigurării respectării de către inculpat a obligației care îi revine (art. 215 alin. 5 

C.p.p.). 

(8) În cauzele având ca obiect verificarea legalității și temeiniciei măsurii preventive a 

controlului judiciar sau când faţă de inculpat s-a dispus măsura preventivă a controlului 

judiciar, dacă nu s-a impus inculpatului obligația prevăzută la art. 215 alin. (2) lit. a) C.p.p. (- 

inculpatul să nu depășească o anumită limită teritorială), câte o copie a minutei se comunică 

în ziua rămânerii definitive a încheierii, inculpatului şi unității de poliție în a cărei 

circumscripție acesta locuiește, în vederea asigurării respectării de către inculpat a obligației 

care îi revine. 

  (9) În cazul în care măsura controlului judiciar a fost dispusă ca urmare a înlocuirii 

unei alte măsuri preventive (art. 242 C.p.p.), copia minutei va fi comunicată numai la 

momentul rămânerii definitive a încheierii. 
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(10) În caz de revocare a măsurii preventive a controlului judiciar, vor fie emise adrese 

atât la data pronunţării, cât şi la data rămânerii definitive. 

(11) În cazul în care se va exercita cale de atac împotriva soluţiei pronunţate cu privire 

la măsura preventivă, dosarul va fi înaintat în calea de atac de către grefierul de şedinţă. 

(12) Orice verificare a legalităţii şi temeiniciei a măsurilor preventive va fi consemnată 

în Registrul privind verificarea legalității și temeiniciei măsurilor preventive – în format 

electronic, de către grefierul de şedinţă. 

 

Art. 125.   – În cauzele având ca obiect verificarea legalității și temeiniciei măsurii 

preventive a măsurii preventive a arestului la domiciliu sau când faţă de inculpat s-a dispus 

măsura preventivă a arestului la domiciliu, câte o copie a încheierii se comunică în ziua 

rămânerii definitive inculpatului, instituţiei, organului sau autorităţii desemnate cu 

supravegherea sa, organului de poliţie în cărei circumscripţie acesta locuieşte, serviciului 

public comunitar de evidenţă a persoanelor (art. 221 alin. 8 C.p.p.), Inspectoratului General al 

Poliţiei de Frontieră, Direcției Generale de Pașapoarte, Inspectoratului General al Poliţiei 

Române (art. 40-41 din Legea nr. 248 din 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor 

români în străinătate). 

 

Art. 126.   – (1) În cazurile în care judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de 

cameră preliminară sau instanţa de judecată a dispus interzicerea de a se afla în anumite 

localităţi, obligarea de a nu părăsi localitatea, grefierul de şedinţă va comunica INEP la 

momentul rămânerii definitive a hotărârii, în vederea actualizării R.N.E.P.următoarele 

informaţii: 

a) măsura dispusă de instanţa judecătorească; 

b) localitatea pentru care s-a dispus interzicerea; 

c) perioada pentru care s-a dispus măsura de către instanţa judecătorească; 

d) instanţa care a pronunţat hotărârea judecătorească; 

e) numărul şi data hotărârii judecătoreşti; 

f) fapta sau alte informaţii rezultate din dispozitivul hotărârii judecătoreşti, conform 

art. 42 din acelaşi act normativ. 

            (2) Grefierul de ședință va avea în vedere circumscripţia teritorială în care îşi are 

domiciliul inculpatul. 

(3) În cazul tuturor adreselor emise cu privire la măsurile preventive, grefierul de 

şedinţă are obligaţia de a menţiona în cuprinsul acestora perioada până la care produce efecte 

măsura preventivă. 

(4) Comunicările prevăzute în prezentul articol vor fi efectuate o singură dată în 

momentul emiterii dispoziției sau al modificării acesteia. 

 

Art. 127.  – (1) Pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 290/2004 

privind cazierul judiciar se instituie următoarele obligaţii: 

- în cazul luării, revocării sau al înlocuirii unei măsuri preventive în faza de urmărire 

penală, grefierul delegat cu executările penale va comunica un extras de pe minută către 

serviciul de cazier judiciar, conform art. 157 din prezenta decizie, în termen de 10 zile de la 

momentul rămânerii definitive a soluţiei. 

- în cazul luării, revocării sau al înlocuirii unei măsuri preventive în faza de cameră 

preliminară sau în cursul judecăţii, grefierul de şedinţă va comunica un extras de pe minută 

către serviciul de cazier judiciar, conform art. 157 din prezenta decizie, în termen de 10 zile 

de la momentul rămânerii definitive a soluţiei. 

- notificările prevăzute în prezentul articol vor fi realizate numai în situaţia în care 

intervin schimbări de esenţă cu privire la măsura preventivă (cerere de înlocuire/revocare 



 41 

măsură preventivă admisă, NU: modificări de obligaţii în cadrul măsurii preventive a 

controlului judiciar). 

 

Art. 128.  – (1) Când s-a dispus măsura arestării preventive în lipsa inculpatului, două 

exemplare originale ale mandatului de arestare emis se înaintează organului de poliţie de la 

domiciliu sau reşedinţa inculpatului în vederea executării. Dacă inculpatul nu are domiciliul 

sau reşedinţa în România, exemplarele se înaintează organului de poliţie în raza teritorială a 

căruia de află instanţa de judecată. 

            (2) De asemenea, în cazul prevăzut la alin. 1, câte o copie a încheierii se comunică în 

ziua rămânerii definitive inculpatului, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, 

Direcției Generale de Pașapoarte, Inspectoratului General al Poliţiei Române (art. 40-41 din 

Legea nr. 248 din 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate). 

            (3) Dispoziţiile din prezentul capitol vor fi aplicate în tot cursul procesului penal. 

            (4) Toate adresele menţionate de dispoziţiile din prezentul capitol vor fi efectuate cu 

prioritate, dar în timpul programului de lucru al grefierului. 

             (5) În cazul în care soluția dispusă cu privire la o măsură preventivă rămâne definitivă 

într-o zi nelucrătoare, întocmirea adreselor obligatorii se va realiza în aceeași zi doar în caz de 

revocare sau înlocuire a măsurii preventive. În caz de menținere a măsurii preventive, adresele 

vor fi întocmite în ziua lucrătoare imediat următoare. 

 

Art. 129.  – (1) Cererile privind măsurile preventive (luare, revocare, încetare măsuri 

preventive, modificare a conţinutului acestora), măsurile asigurătorii sau măsurile de 

siguranţă formulate la acelaşi termen de judecată vor fi cuprinse în acelaşi dosar asociat cu cel 

având ca obiect verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii preventive.  

           (2) Cererile privind măsurile preventive, măsurile asigurătorii sau măsurile de siguranţă 

formulate la date diferite se înregistrează în dosare asociate diferite. 

           (3) Cererile privind măsurile preventive, măsurile asigurătorii sau măsurile de siguranţă 

formulate între termenele de judecată la date diferite, dacă primesc acelaşi termen de judecată 

înregistrate în dosare asociate diferite vor fi conexate şi soluţionate prin aceeaşi încheiere 

(Hotărârea nr. 3/02.02.2016 emisă de Colegiul de Conducere al Judecătoriei Zărnești). 

 

Art. 130.  – (1) În dosarele penale cu măsuri preventive dispuse faţă de inculpaţi, în 

cazul exercitării contestaţiei cu privire la măsurile preventive, dosarul se va înainta în calea de 

atac cel mai târziu a doua zi după exercitarea căii de atac. Judecătorul titular al completului de 

judecată se va îngriji pentru redactarea în termen a încheierii pentru ca dosarele să ajungă în 

timp util la instanţa competentă să soluţioneze contestaţia (art. 1 din Hotărârea nr. 

21/14.10.2019 emisă de Colegiul de Conducere al Judecătoriei Zărnești). 

(2) De asemenea, judecătorul responsabil va avea în vedere ca termenul să fie astfel 

stabilit, încât instanţa competentă să soluţioneze căile de atac să dispună de suficient timp 

pentru soluţionarea contestaţiei formulate înainte de expirarea acesteia (art. 1 din Hotărârea 

nr. 21/14.10.2019 emisă de Colegiul de Conducere al Judecătoriei Zărnești). 

 

Art. 131.  – Pe durata necesară cercetării procesului dosarele se păstrează în arhivă pe 

completuri şi termene de judecată. 

Art. 132.  – Delegaţiile avocaţilor din oficiu vor fi depuse la în copie sau în original, 

după caz, în cuprinsul dosarului a1-măsuri şi excepţii. 

 

Art. 133.  – Înscrisurile depuse până la primul termen de judecată şi mai apoi între 

termenele de judecată vor fi cusute la dosar şi numerotate de către grefierul-arhivar înainte de 

predarea dosarelor din şedinţă către grefierul de şedinţă. 
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Art. 134.  – (1) Nu vor fi cusute la dosar decât un rând dintre înscrisurile depuse; 

copiile vor fi selectate şi capsate pe coperta dosarului. 

            (2) În cazul în care grefierul-arhivar a cusut la dosar exemplarele pentru comunicare, 

grefierul de ședință va putea restitui dosarul către acesta pentru detașarea exemplarelor pentru 

comunicare, pentru capsarea pe coperta interioară și legarea din nou a dosarului. În acest caz, 

rearanjarea dosarului și restituirea acestuia către grefierul de ședință se realizează de urgență.  

 

Art. 135.  – (1) Înscrisurile depuse la dosar între termenele de judecată (rapoarte de 

expertiză, cererile de probe, dovezi privind plata onorariilor de expert, cererile de alegere de 

domiciliu/sediu pentru comunicarea actelor etc.) se direcţionează către arhivă care le separă 

pe completuri. Apoi, grefierul-arhivar înaintează fiecărui complet mapa personalizată cu 

denumirea completului la sfârşitul programului de lucru din ziua în care s-au primit 

înscrisurile sau cel mai târziu în dimineaţa zilei imediat următoare.  

(2) Mapa zilnică de corespondență nu va mai cuprinde următoarele înscrisuri, ci 

acestea vor fi atașate direct dosarului: 

- fișa de evidență auto – cazierul contravențional rutier. 

- copia cazierului judiciar. 

- referatul de întocmire a anchetei sociale. 

- referatul de evaluare a întocmit de serviciul de probațiune. 

- răspunsurile primite ca urmare a adreselor emise către Inspectoratul Teritorial de 

Muncă, către Oficiul Național al Registrului Comerțului, către ANAF sau unitățile 

administrativ teritoriale privitoare la veniturile părților, către instituții bancare 

pentru comunicarea de informații privitoare la conturile părților. 

- adresele de la Barou privind avocații din oficiu desemnați din oficiu. 

- cererile de amânare a cauzei, împuternicirile avocațiale, delegațiile avocaților din 

oficiu sau ale consilierilor juridici. 

- procesele-verbale privind îndeplinirea sau neîndeplinirea mandatului de aducere. 

- cererile formulate de experţi privind plata onorariului sau privind acordarea unui 

nou termen de judecată. 

- dovezile de comunicare ale minutelor/sentințelor/încheierilor penale sau ale 

copiilor certificate de pe rechizitoriu. 

            (3) Înscrisurile menţionate la alineatul 2 vor fi depuse totuşi la mapa judecătorului, dacă 

din cuprinsul acestora rezultă imposibilitatea furnizării informaţiilor solicitate.  

(4) Asupra corectitudinii îndeplinirii procedurii de comunicare a 

minutelor/sentințelor/încheierilor penale, grefierul de ședință sau grefierul desemnat în acest 

scop va aprecia. În caz de chestiuni controversate, grefierul de ședință sau grefierul desemnat 

în acest scop va solicita îndrumarea judecătorului.  

           (5) În cazul cererilor de prelungire dovadă de circulaţie, de preschimbare termen de 

judecată, de recomunicare a hotărârii, de îndreptare eroare materială sau de înlăturarea 

unor omisiuni vădite, grefierul-arhivar va aduce judecătorului cererea împreună cu dosarul în 

cadrul căruia s-au formulat aceste cereri. 

 

Art. 136.  – După verificarea înscrisurilor şi luarea de către titluarul de complet a 

măsurilor care se impun, mapele cu înscrisuri (şi dosarele, dacă este cazul) vor fi duse în 

arhivă de către grefierul-arhivar, care va proceda la coaserea şi numerotarea acestora la dosar, 

conform dispoziţiilor anterioare. 
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Art. 137.  – (1) La solicitarea grefierului de şedinţă, grefierul-arhivar pregăteşte 

dosarele care au termen de judecată în şedinţa următoare, în sensul că le selectează, le separă, 

le coase și numerotează toate înscrisurile existente la momentul respectiv în fiecare dosar. 

           (2) Dosarele vor fi ridicate din arhivă de către grefierul de şedinţă cu maxim trei zile 

lucrătoare înaintea datei şedinţei de judecată. Ziua aducerii şedinţei (dimineaţa până la ora 

10.00) intră în calculul termenului. 

            (3) În situaţii excepţionale, legate exclusiv de imposibilitatea obiectivă a judecătorului 

titular de a studia dosarele din şedinţa respectivă în cele trei zile lucrătoare anterioare datei 

acesteia, acesta poate solicita grefierului de şedinţă ridicarea dosarelor mai devreme, arătând 

motivele pentru care solicită acest lucru; dosarele din şedinţă vor fi predate mai devreme 

numai din dispoziţia preşedintelui instanţei. 

            (4) În cazul în care grefierul-arhivar nu a cusut şi nu a numerotat înscrisurile conform 

obligaţiei prevăzute la alin. 1, grefierul de ședință va putea restitui dosarul către acesta pentru 

îndeplinirea obligaţiei. În acest caz, rearanjarea dosarului și restituirea acestuia către grefierul de 

ședință se realizează de urgență. 

 

Art. 138.  – În cazul în care instanţa dispune schimbarea încadrării juridice, 

modificările vor fi operate în ECRIS de către grefierul-registrator (art. 5 din HCSM 

884/20.08.2013). 

 

Art. 139.  – (1) În timpul şedinţei de judecată, președintele de complet va lua cu 

prioritate cauzele care pot fi amânate fără discuții cu toate părțile prezente. Apoi, va lua 

cauzele cu arestați, apoi cauzele ce presupune dezbateri simple și apoi cauzele cu audieri 

complexe. 

            (2) Cauzele în care părțile sunt asistate sau reprezentate de avocați sau consilieri 

juridici au prioritate. 

            (3) La solicitarea întemeiată a grefierului, a procurorului sau a avocatului, președintele 

de complet va suspenda ședința pentru o perioadă de minim cinci minute. 

            (4) Programarea ședințelor de judecată nu va putea fi realizată după ora 14.30, decât 

pentru motive excepționale temeinic justificate. 

 

Art. 140.  – (1) Înscrisurile depuse la dosar, după preluarea dosarelor din şedinţă de 

către grefierul de ședință și până la predarea acestora în arhivă, vor fi cusute şi numerotate la 

dosar de către grefierul de ședință. 

           (2) Înscrisurile vor fi cusute şi numerotate la dosar de către grefierul de ședință și în 

situația în care din orice motive, dosarul se află la judecător. 

           (3) Înscrisurile depuse într-un singur exemplar la dosarul cauzei de către instituţii 

publice care nu au calitatea de parte în proces nu se comunică părţilor.  

(4) Părţile vor lua la cunoştinţă despre conţinutul acestora prin consultarea dosarului, 

putând fotocopia pe cheltuiala lor înscrisurile sau cu telefonul mobil fără perceperea unei taxe 

prevăzute la alineatul 2. 

(5) Înscrisurile depuse în original nu vor putea fi retrase decât după ce se vor lăsa la 

dosarul cauzei copii legalizate de către grefierul-şef, cu aprobarea preşedintelui de complet. 

Legalizarea propriu-zisă va fi efectuată de către grefierul-arhivar, iar înmânarea originalului 

înscrisului va fi realizată de către grefierul-şef. 

 

Art. 141.  – După redactarea şi semnarea încheierilor de şedinţă, grefierul de şedinţă 

coase şi numerotează în dosare înscrisurile depuse în şedinţă, apoi încheierile, după care 

coboară dosarele în arhivă şi le predă grefierului-arhivar sau la scanări. 

Art. 142.  – În cauzele în care instanţa a dispus efectuarea unei expertize, grefierul de 
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şedinţă va întocmi o notă scrisă ce va cuprinde menţiuni privind cuantumul onorariului 

expertului achitat de către părţi, numele părţii care l-a plătit, fila din dosar unde este chitanţa 

şi o va capsa pe coperta interioară a ultimului volum. 

 

Art. 143.  – (1) Ulterior închiderii ședinței de judecată, judecătorul va înmâna 

grefierului dosarele în care s-a dispus amânarea judecății. De asemenea, judecătorul va păstra 

dosarele în care s-au închis dezbaterile și care au fost reținute pentru soluționare, comunicând 

grefierului de îndată termenul stabilit pentru pronunțare. 

(2) Grefierul de şedinţă, după terminarea şedinţei, va introduce în aplicaţia ECRIS  

motivele de amânare, termenele acordate, soluţiile pronunţate, amânările de pronunţare, va 

imprima condica de şedinţă separat pe fiecare complet şi va prezenta fila de condică 

preşedintelui de complet în vederea semnării; 

(3) Condica de şedinţă, pusă la mapă în mod corespunzător, se va păstra la biroul 

arhivă – registratură al instanţei fiind destinată publicului, în tot timpul programului de lucru 

cu acesta. 

       

Art. 144.   – (1) În materie penală, cheltuielile judiciare se vor stabili în cuantum de 

100 lei/termen, judecătorul având posibilitatea de a modula, în funcţie de situaţia concretă a 

înscrisurilor din dosar, cuantumul acestora în măsura în care apreciază (art. 2 din Hotărârea 

Colegiului de conducere al Judecătoriei Zărnești nr. 5 din 18.03.2019). 

             (2) Întocmirea referatului de evaluare de către Serviciul de probațiune va fi evaluată la 

suma de 300 lei. 

 

EE..  DDIISSPPOOZZIIŢŢIIII  AAPPLLIICCAABBIILLEE  DDUUPPĂĂ  PPRROONNUUNNŢŢAARREE..  RREEDDAACCTTAARREEAA  

HHOOTTĂĂRRÂÂRRIILLOORR  

 

 

Art. 145.  – (1) Odată cu soluţionarea cauzei sau de îndată ce a încetat delegaţia 

avocatului desemnat din oficiu judecătorul este obligat să se pronunţe asupra onorariului 

acestuia. 

            (2) Onorariul avocatului din oficiu va fi acordat pe faze procesuale. Încheierea se 

comunică Biroului de avocați de către grefierul de ședință. 

Art. 146.  – (1) Pronunțarea hotărârii prin punerea la dispoziție a minutei în sistemul 

Ecris se va realiza în felul următor:  

1. grefierul va pune soluția în ECRIS numai după ce va primi minuta semnată de 

judecător împreună cu dosarul și cu eventualele dosare atașate acestuia.  

2. grefierul de ședință va pune soluția în ECRIS o singură dată. Orice modificări ale 

soluției ulterior bifării mențiunii Stabilește soluție din ECRIS sunt strict interzise.  

3. În cazul în care grefierul a pus soluţia în mod greşit în ECRIS, atunci acesta va 

redeschide poziţia şi va menţiona soluţia conform minutei, întocmind un proces-verbal în 

acest sens. 

4. judecătorul va transmite grefierului soluțiile și motivarea hotărârii în format 

electronic prin serviciul de poștă electronică pus la dispoziție la nivelul instanței (prin e-mail) 

sau folosind intranetul - Informații utile în timpul programului de lucru al instanţei. 

5. în cazul în care judecătorul a stabilit termen pentru pronunțarea hotărârii 

judecătorești în mai multe cauze în aceeași zi, acesta va transmite grefierului deodată toate 

soluțiile programate pentru acea zi, în timpul programului acestuia.   
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6. în cazul în care judecătorul amână pronunţarea, acesta este obligat să lase dosarul la 

dispoziţia grefierului pentru o perioadă de minim 10 zile lucrătoare pentru redactarea 

încheierilor de amânare a pronunţării. 

           (2) Judecătorul are îndatorirea de a verifica exactitatea datelor menţionate în minută, 

pentru a preveni eventualele situaţii de îndreptare eroare materială. 

           (3) Grefierul de ședință ia măsuri pentru traducerea minutei în limba maternă a 

inculpatului cetățean străin. 

 

Art. 147.  – Listarea condicii de şedinţă are loc în aceeaşi zi. 

Art. 148.  – Prin excepţie de la articolul precedent, pot constitui motive temeinice 

pentru listarea condicii de şedinţă la începutul primei zile lucrătoare după şedinţă, următoarele 

situaţii: 

           a) probleme de natură tehnică, cauze de forţă majoră ori alte împrejurări asimilate 

acestora, precum disfuncţionalităţi ale aplicaţiei informatice ECRIS, sistarea alimentării cu 

energie electrică a instanţei pentru o perioadă mai mare de timp sau situaţii de urgenţă ce 

impun evacuarea sediului instanţei, care nu permit introducerea tuturor soluţiilor în aplicaţia 

informatică ECRIS în timpul programului de lucru al instanţei. 

           b) situaţia în care, din cauza orei la care se termină şedinţa de judecată şi pronunţarea 

hotărârilor şi/sau a numărului mare de dosare, este imposibilă introducerea tuturor soluţiilor în 

aplicaţia informatică ECRIS în timpul programului de lucru al instanţei. 

          c) situaţia în care şedinţa de judecată se prelungeşte după terminarea programului de 

lucru al instanţei. 

           d) starea de sănătate a grefierului de şedinţă, care face imposibilă introducerea tuturor 

soluţiilor în aplicaţia informatică Ecris după terminarea programului de lucru al instanţei (lit. 

a)-d) – Hotărârea nr. 12/11.01.2017 emisă de Colegiul de Conducere al Curţii de Apel 

Braşov). 

          e) cazul în care soluţiile au fost transmise grefierului după ora 14.30, iar din cauza 

numărului mare de soluţii pronunţate este imposibilă introducerea tuturor soluţiilor în 

aplicaţia informatică ECRIS în timpul programului de lucru al instanţei. 

 

Art. 149.  – În cazul în care este incident unul dintre cazurile prevăzute la articolul 

precedent, soluţiile vor putea fi introduse în sistemul ECRIS în ziua lucrătoare imediat 

următoare până la ora 12.00. 

 

Art. 150.  – Tehnoredactarea considerentelor hotărârilor judecătoreşti se efectuează 

astfel: 

           - conţinutul cererilor, menţionarea înscrisurilor depuse la dosar şi descrierea succintă a 

activităţilor desfăşurate în sala de judecată până la închiderea dezbaterilor se inserează în 

conţinutul hotărârii de către grefierii de şedinţă, prin scanarea filelor din dosar indicate de 

judecător şi transformarea textului scanat în format editabil (Word), urmând ca judecătorul să 

adapteze acest text în funcţie de exigenţele sale, o dată cu inserarea motivelor de fapt şi de 

drept care au condus la pronunţarea soluţiei. 

 

Art. 151.  – (1) Prin sintagma „proiect de hotărâre” se înţelege un formular tipizat editat 

de judecător, care cuprinde schema motivelor de fapt şi de drept care au condus la pronunţarea 

soluţiei. 

            (2) Dacă judecătorul optează pentru redactarea hotărârii pe baza unui proiect de 

hotărâre, grefierul de şedinţă inserează în cuprinsul documentului – hotărâre formularul tipizat 

şi adăugă în cadrul acestuia numai date exacte din cuprinsul dosarului, cum ar fi: numele 

participanţilor din proces, descrierea succintă a activităţilor desfăşurate în proces până la 
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închiderea dezbaterilor. 

            (3) După completarea proiectului de hotărâre, acesta este transmis judecătorului, pentru 

a fi corectat şi completat de acesta. 

            (4) Aprecierile cu privire la situaţia de fapt sau de drept reţinută în cauză ori 

raţionamentul juridic care a condus la pronunţarea soluţiei în cauză, întrucât nu fac parte din 

proiectul de hotărâre, vor fi introduse în cuprinsul hotărârii exclusiv de către judecători, 

conform alineatului precedent. 

            (5) Următoarele acte vor fi tehnoredactate în integralitate de către grefierul de şedinţă 

sau de către grefierul desemnat în acest scop, pe baza unui model aprobat de judecător şi în 

temeiul minutei judecătorului, în măsura în care grefierul nu este obligat să facă aprecieri 

personale asupra situației de fapt sau asupra chestiunilor de drept: 

- încheieri prin care s-a dispus confirmarea renunţării la urmărire penală, pe baza 

modelului unic de încheiere finală aprobat prin Hotărârea nr. 17/20.12.2017 emisă de Colegiul 

de Conducere al Judecătoriei Zărneşti, 

- contestaţii la executare şi revizuiri respinse ca inadmisibile (când nu au fost 

formulate de persoanele menţionate în cuprinsul cererii sau când instanţa ia act de retragerea 

cererii), 

- hotărâri de recunoaştere a hotărârilor penale potrivit Legii nr. 302/2004 privind 

sancţiuni contravenţionale, 

- cereri respinse ca rămase fără obiect, sau când instanţa/judecătorul ia act de 

retragerea cererii, 

      - prelungire dovadă de circulaţie, 

      - mandatele de arestare şi orice alte mandate sau autorizaţii emise de către judecătorul 

de drepturi şi libertăţi. 

             (6) Judecătorul va putea dispune ca tehnoredactarea încheierii / sentinței să fie 

realizată de către grefier în orice alt tip de cauză, pe baza minutei pronunțate de către acesta și 

pe baza modelului aprobat de acesta, în măsura în care grefierul nu este obligat să facă 

aprecieri personale asupra situației de fapt sau asupra chestiunilor de drept. 

             (7) În aplicarea dispoziţiilor prezentului articol, judecătorii vor avea în vedere 

necesitatea ca volumul de muncă al grefierului de şedinţă să fie unul echilibrat. 

 

Art. 152.  – (1) În vederea stabilirii formei finale a hotărârilor, grefierul fie trimite 

hotărârea în format electronic judecătorului, fie pune documentul în format electronic în 

sistemul ECRIS pentru verificare, fie tipărește forma finală a hotărârii și o înaintează 

judecătorului, pentru verificare. 

           (2) După ce judecătorul verifică hotărârea judecătorească, grefierul de şedinţă imprimă 

din dispoziţia judecătorului numărul necesar de exemplare ale hotărârii, prezentând 

judecătorului două exemplare pentru a fi semnate. 

           (3) După ce judecătorul semnează cele două exemplare ale hotărârii, acestea sunt 

semnate şi de grefierul de şedinţă, care, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 75 alin. 6, 

procedează la închiderea documentului final „Hotărâre” din sistemul Ecris în termen de cel 

mult două zile lucrătoare, la coaserea unui exemplar semnat de pe hotărâre la dosar şi la 

depunerea celui de-al doilea exemplar semnat la mapa de hotărâri 

           (4) Vor fi depuse la mapa de hotărâri: sentințe, încheieri de dezînvestire, încheieri de 

îndreptarea eroare materială, de înlăturare omisiuni vădite, de prelungire dovadă, de 

suspendare, de abţinere sau recuzare. Depunerea hotărârii/încheierii la mapa de hotărâri se va 

realiza în termen de cel mult 15 zile. 

           (5) Cu ocazia închiderii documentelor finale, grefierul de şedinţă va avea în vedere 

data redactării și tipul final al documentului ce va fi închis. De asemenea, acesta va numerota 

paginile hotărârii. 
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           (6) Grefierul de ședință înaintează dosarul către grefierul delegat cu executările penale 

şi înaintează numărul suficient de exemplare pentru comunicare agentului procedural de 

îndată ce judecătorul a semnat hotărârea și încheierile aferente. 

Art. 153.  – Documentul de soluţionare, în materie penală a cererilor prevăzute de art. 

279 din Codul de procedură penală este „Încheiere finală dezînvestire”, fără număr (art. 3 din 

Hotărârea nr. 16/27.11.2017 emisă de Colegiul de Conducere al Judecătoriei Zărneşti). 

 

 

  

FF..  CCOOMMUUNNIICCAARREEAA  HHOOTTĂĂRRÂÂRRIILLOORR    

ÎÎNN  MMAATTEERRIIEE  PPEENNAALLĂĂ  
  

 

Art. 154.   – (1) Toate hotărârile prin care este dezînvestită instanţa sau prin care este 

dezînvestit judecătorul de cameră preliminară se comunică părţilor, persoanei vătămate, 

Ministerului Public (art. 407 alin. 1 teza finală din Codul de procedură penală) și 

Administrației Penitenciarului în care se află deținutul. Administrația penitenciarului va fi 

introdusă în aplicația ECRIS ca participant. 

            (2) De asemenea, se comunică minuta hotărârii prin care a fost soluţionat fondul 

cauzei, prin care instanţa a dispus asupra cererilor având ca obiect revizuire, contestaţie în 

anulare, redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate, 

către părţi, persoana vătămată şi către Ministerul Public şi minuta încheierii prin care s-a 

dispus asupra măsurilor preventive, asupra internării medicale, asupra obligării la tratament 

medical, către inculpat şi către Ministerul Public. Comunicarea actelor prin care s-a dispus cu 

privire la măsuri preventive se comunică în regim de urgență. 

            (3) De asemenea, încheierea prin care a fost soluţionată cererea de prelungire dovadă 

de circulaţie se comunică petentului, Ministerului Public şi şefului poliţiei rutiere pe raza 

căreia s-a comis fapta (art. 111 alin. 6 din O.U.G. nr. 195/2002). 

            (4) Pentru a se evita confuziile datorate existenţei, în acelaşi spaţiu de deţinere, a mai 

multor persoane care au acelaşi nume, se va menţiona data naşterii destinatarului înştiinţării  

(în sistemul ECRIS se va menţiona data naşterii destinatarului în continuarea prenumelui) 

            (5) După semnarea hotărârii/minutei, grefierul de şedinţă predă către grefierul-şef în 

aceeaşi zi al doilea exemplar de pe hotărâre perforat, în vederea depunerii la mapă (art. 131 

alin. 7 din ROI).  

            (6) Sentințele penale și încheierile de dezînvestire vor fi imprimate în suficiente 

exemplare de către grefierul de ședință și vor fi înaintate agentului procedural care va asigura 

comunicarea acestora.  

            (7) Agentul procedural pune în plic sentințele și încheierile de dezînvestire și asigură 

comunicarea acestora către părți în termen de maxim trei zile lucrătoare de la data primirii 

actelor (art. 131 alin. 8 din ROI). 

            (8) În cauzele cu măsuri preventive, comunicarea sentințelor penale și a încheierilor de 

dezînvestire către părți se realizează cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare. 

            (9) În caz de lipsă justificată a agentului procedural pentru o perioadă mai mare de opt 

zile lucrătoare, comunicarea hotărârilor va fi realizată de către grefierul de şedinţă, cu 

excepţia cauzelor în care sunt dispuse măsuri preventive, când comunicarea hotărârilor se va 

realiza deodată. 

            (10) Recomunicarea unei sentinţe/încheieri va fi dispusă numai în baza rezoluţiei 

preşedintelui de complet sau a preşedintelui instanţei, după caz. 

 

Art. 155.  – În materie penală, se comunică din oficiu de către grefierul delegat cu 
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executările penale cu titlu gratuit şi în copie legalizată hotărârile definitive ce cuprind 

dispoziţii favorabile cu privire la latura civilă către următoarele instituţii publice, dacă acestea 

s-au constituit parte civilă în cauză: Senat, Camera Deputaţilor, Preşedinţia României, 

Guvernul României, Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul 

Poporului, de Ministerul Public şi Ministerul Finanţelor Publice, precum şi alte instituţii 

publice. 

Art. 156.  – (1) La solicitarea telefonică a Parchetului de pe lângă Judecătoria Zărneşti, 

vor fi transmise prin e-mail încheierile/sentințele în materie penală de către grefierul delegat 

cu executările penale. 

          (2) În lipsa grefierului delegat, actele menţionate la alin. 1 vor fi transmise de către 

înlocuitorul grefierului delegat cu executările penale, iar, în lipsa acestuia de către grefierul de 

şedinţă. 

 

Art. 157.  – (1) În materie penală, dosarele în care a fost exercitată cale de atac sau 

dosarele declinate vor fi pregătite de către grefierul delegat cu executările penale, cu excepţia 

dosarelor având ca obiect măsuri preventive, măsuri asigurătorii şi măsuri de siguranţă, care 

vor fi pregătite de către grefierul de şedinţă. 

           (2) În acest sens, grefierul-arhivar va sigila dosarul, iar grefierul delegat cu executările 

penale sau grefierul de şedinţă, după caz, va întocmi adresa de înaintare a dosarului, ce va 

cuprinde menţiuni privind dosarele ataşate. 

           (3) Grefierul delegat cu executările penale sau grefierul de şedinţă, după caz, va 

verifica menţiunile din Ecris privind numărul de volume al dosarului şi dosarele componente 

şi va verifica fizic existenţa acestora. 

           (4) Adresele de înaintare a dosarelor în calea de atac, a dosarelor declinate şi a 

dosarelor trimise către alte instanţe judecătoreşti sau parchete la solicitarea acestora vor purta 

semnătura grefierului delegat cu executările penal sau a grefierului de şedinţă, după caz, 

semnătura grefierului-şef şi ştampila instanţei. 

           (5) În dosarele în materie penală în care faţă de inculpat se află în fiinţă o măsură 

preventivă, imediat după închiderea documentului în sistemul ECRIS de către grefierul de 

şedinţă, dosarul va fi predat pe baza de semnătură de primire şi de predare, grefierului 

responsabil la compartimentul executări penale/ori înlocuitorului acestuia, urmând a se 

înfiinţa un caiet în acest scop. 

 

Art. 158.  – (1) După rămânerea definitivă a hotărârii, la Direcţia Cazier Judiciar, 

Statistică şi Evidenţe Operativ din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se 

transmit doar comunicările care privesc persoanele fizice născute în afara României şi 

persoanele juridice străine care fac obiectul cazierului judiciar, al evidenţei operative şi al 

evidenţelor speciale ale poliţiei, care au comis infracţiuni pe teritoriul României şi au fost 

condamnate sau faţă de care a fost pronunţată renunţarea ori amânarea aplicării pedepsei sau 

faţă de care au fost dispuse măsuri preventive. 

(2) La inspectoratele de poliţie judeţene – se transmit comunicările cu privire la 

persoanele fizice născute în raza administrativ-teritorială a judeţului şi persoanele juridice 

care au sediul social pe raza administrativ-teritorială a judeţului (spre exemplu: evidenţa 

persoanelor fizice născute în  raza administrativ-teritorială a judeţului Ilfov şi evidenţa 

persoanele juridice care au sediul social pe raza administrativ-teritorială a judeţului Ilov se 

ţine la Serviciul Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative din cadrul Inspectoratului de 

Poliţie Judeţean Ilfov). 

(3) La Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti– Serviciul Cazier 

Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative se transmit comunicările care privesc persoanele 

fizice născute în raza administrativ-teritorială a municipiului Bucureştişi persoanele juridice 
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care au sediul social pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Bucureşti. 

(4) În vederea aplicării art. 36 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, 

comunicările cu privire la datele ce urmează a fi înscrise în evidenţele cazierului judiciar sau 

notate provizoriu în evidenţa unităţilor de poliţie, cererile pentru obţinerea documentelor 

prevăzute de prezenta lege, precum şi răspunsurile la acestea se vor redacta pe formular-tip, 

conform modelului stabilit prin hotărâre a Guvernului. 

 

Art. 159.  – După rămânerea definitivă a hotărârii, în vederea aplicării dispoziţiilor 

H.G. nr.1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor 

legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, 

grefierul delegat cu executările penale transmite copia de pe dispozitivul hotărârii prin care s-

a dispus interzicerea de a se afla în anumite localităţi, obligarea de a nu părăsi localitatea ori 

interzicerea dreptului de a alege sau de a fi ales, la I.N.E.P., în vederea actualizării R.N.E.P., 

cu menţiunile corespunzătoare, şi către unitatea de poliţie competentă, conform art. 40 alin. 1 

din acelaşi act normativ. 

 

Art. 160.  - După rămânerea definitivă a hotărârii, pentru punerea în aplicare a 

dispoziţiilor art. 12 lit. e) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, în cazul în care s-a 

dispus înlocuirea, eşalonarea sau achitarea amenzii penale, grefierul delegat cu executările 

penale va informa serviciul de cazier judiciar despre măsurile dispuse, în termen de 10 zile de 

la momentul rămânerii definitive a soluţiei. 

 

Art. 161.  – (1) După rămânerea definitivă a hotărârii, în cazul dispunerii pedepsei 

complementare a interzicerii unor drepturi, grefierul delegat cu executarea trimite ocopie de 

pe dispozitivul hotărârii, în funcţie de drepturile a căror exercitare a fost interzisă, persoanei 

juridice de drept public sau de drept privat autorizate să supravegheze exercitarea dreptului 

respectiv, după cum urmează: 

a) pentru interzicerea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte 

funcţii publice, comunicarea se face primăriei de la domiciliu, precum şi, dacă este cazul, 

celei de la locuinţa persoanei condamnate şi Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi 

Administrarea Bazelor de Date; 

b) pentru interzicerea dreptului de a alege, comunicarea se face primăriei de la 

domiciliu, precum şi, dacă este cazul, celei de la locuinţa persoanei condamnate, Direcţiei 

pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor, iar, în cazul în care persoana locuieşte 

în străinătate, comunicarea se face Departamentului consular al Ministerului Afacerilor 

Externe. În cazul cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, comunicarea se face 

Inspectoratului General pentru Imigrări. 

c) pentru interzicerea drepturilor părinteşti, comunicarea se face consiliului local şi 

direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului în a căror circumscripţie îşi are 

domiciliul condamnatul, precum şi, dacă este cazul, celor în care îşi are locuinţa condamnatul; 

d) pentru interzicerea dreptului de a fi tutore sau curator, comunicarea se face 

consiliului local în a cărui circumscripţie îşi are domiciliul condamnatul, precum şi, dacă este 

cazul, celui în care îşi are locuinţa condamnatul; 

(2) Comunicarea prevăzută la alin. (1) se va face când pedeapsa complementară a 

interzicerii unor drepturi devine executabilă, potrivit art. 68 din Codul penal şi va menţiona 

data de la care începe şi data la care ar trebui să înceteze executarea pedepsei complementare. 

 

 

1.5. NORME COMUNE ÎN MATERIE CIVILĂ ŞI PENALĂ 
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Art. 162.  – (1) În perioada 20 decembrie - 4 ianuarie nu vor fi stabilite şedinţe de 

judecată, cu excepția cauzelor foarte urgente (Art. 6 din Hotărârea Colegiului de conducere al 

Judecătoriei Zărnești nr. 15/17.12.2018).   

Art. 163.  – Cauzele care presupun audiere de bolnavi şi cauzele care intră în 

competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi ce nu sunt urgente vor primi termen în ziua de 

luni a săptămânii (Art. 7 din Hotărârea Colegiului de conducere al Judecătoriei Zărnești nr. 

15/17.12.2018). 

Art. 164.  – Întocmirea circuitului intern al dosarului este obligatorie pentru orice 

grefier. 

Art. 165.  – (1) Depozitarea dosarelor pe podea este strict interzisă. 

(2) La finalizarea programului de lucru, cu ocazia părăsirii biroului, este obligatorie 

închiderea aparaturii electrice. 

 

Art. 166.  – Imprimarea citativului este obligatorie la fiecare termen de judecată, cu 

excepția situației în care toate părțile au termen în cunoștință. 

Art. 167.  – În caz de disjungere, dosarul nou va fi înregistrat cel mai târziu în ziua 

lucrătoare imediat următoare. 

 

Art. 168.  – (1) Grefierul de şedinţă are obligaţia de a introduce în sistemul 

ECRIS soluţia pronunţată de către judecător , minuta şi respectiv documentul final, cu 

excepţia cazului când judecătorul dispune altfel. 

           (2) La închiderea documentelor finale grefierul de şedinţă trebuie să aibă în vedere data 

redactării, tipul final al documentului ce va fi închis şi să numeroteze paginile 

hotărârii/încheierii. 

           (3) Grefierul de ședință are obligația de a introduce în sistemul ECRIS termenul de 

judecată următor stabilit, indiferent dacă la termenul stabilit a fost programată doar o audiere 

sau doar un procedeu probatoriu.  

Art. 169.  – Cu excepţia situaţiilor urgente, judecătorii titulari de complet vor 

stabili o singură zi/săptămână pentru şedinţa cuprinzând cauzele ce vor fi luate în 

camera de consiliu/fără citare părţi, pentru o mai bună organizare a activităţii . 

Art. 170.  – (1) În cazul în care dosarul a atins un nr. de 200 de file, grefierul de 

ședință înştiinţa pe grefierul-registrator, care face mențiunile corespunzătoare în ECRIS 

privitoare la modificarea numărului de volume al dosarului și va crea volumul următor al 

dosarului. 

           (2) Grefierul-arhivar creează coperta nouă a dosarului, coase şi numerotează 

înscrisurile noului volum. 

Art. 171.  – (1) Grefierul de şedinţă are obligaţia de a actualiza periodic datele 

introduse de către grefierul-registrator în sistem ECRIS privind participanţii (procuror, avocat, 

consilier juridic). 

(2) Componenţa completului se va completa pentru fiecare şedinţă şi dosar în parte. 

Art. 172.  – (1) Încheierile de şedinţă/partea introductivă a hotărârilor vor fi 

tehnoredactate în termen de 12 zile lucrătoare, cu excepţia situaţiilor în care legea sau natura 

cauzelor impune termene mai scurte. 

           (2) Grefierul va efectua în mod prioritar procedura de citare a părţilor şi va emite 

adresele dispuse, astfel încât să existe o perioadă rezonabilă de timp pentru îndeplinirea 

procedurii citare a părţilor şi o perioadă rezonabilă de timp pentru a putea fi formulate şi 

trimise răspunsuri la adresele emise.   

           (3) Judecătorul are obligaţia de a verifica legalitatea îndeplinirii procedurii de citare a 

părţilor cu ocazia studierii şedinţei de judecată. 

           (4) Încheierile de amânare a pronunțării vor fi legate în dosar de către grefierul titular 
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de complet. 

 

Art. 173.  – (1) Aprozii au obligaţia de a numerota caietul de note (şedinţă) înainte de a 

fi început.  

           (2) Grefierul de şedinţă predă caietul de şedinţă sigilat la arhiva instanţei, pentru 

păstrare. 

Art. 174.  – În timpul şedinţei de judecată, în cauzele complexe, judecătorul îşi va nota 

pe fişa de şedinţă pe scurt principalele coordonate ale cuvântului în dezbateri ale fiecărui 

participant. 

Art. 175.  – Mandatele de aducere emise cu privire la persoane care domiciliază în 

județul Brașov vor fi aduse la îndeplinire de Jandarmeria Română. 

Art. 176.  – În dispozitivul sentinţelor judecătoreşti şi al încheierilor de dezînvestire, 

cu excepţia dosarelor a1 - măsuri şi excepţii, grefierul va menţiona obligatoriu 

domiciliul/sediul tuturor părţilor. 

Art. 177.  – Grefierul de ședință va efectua toate modificările în aplicația ECRIS 

privind domiciliile părților.   

Art. 178.  – După soluţionarea cauzelor având ca obiect comisie rogatorie, grefierul de 

şedinţă va comunica instanţei ce a solicitat efectuarea actului de procedură o copie conformă 

şi ştampilată a actelor solicitate. 

Art. 179.  – (1) La solicitarea părţilor sau a avocaţilor acestora, încheierile de şedinţă şi 

hotărârile judecătoreşti vor fi transmise pe e-mail cu titlu gratuit, pe baza rezoluţiei 

preşedintelui de complet sau a preşedintelui instanţei, după caz (art. 1 din HCSM nr. 

694/07.06.2016, art. 1 din HCSM nr. 114/10.02.2015). 

            (2) Pentru eliberarea la cerere a copiilor simple de pe încheieri, hotărâri judecătoreşti 

sau alte acte din dosar, indiferent de forma de comunicare, trebuie percepută taxa judiciară de 

timbru prevăzută de art. 9 lit. i) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru (art. 

1 HCSM nr. 694/07.06.2016). 

             (3) La solicitarea părţilor sau a avocaţilor acestora, este permisă cu titlu gratuit 

fotocopierea prin utilizarea unui terminal de telefonie mobilă a unor înscrisuri din dosarele 

aflate în arhiva instanţei pe baza unei cereri scrise, în cuprinsul căreia vor fi menţionate filele 

fotocopiate.  

             (4) La solicitarea părţilor sau a avocaţilor acestora, cu încuviinţarea preşedintelui de 

complet, este permisă cu titlu gratuit fotocopierea prin utilizarea unui terminal de telefonie 

mobilă a unor înscrisuri din dosarele aflate sala de judecată, în timpul şedinţei, dacă 

organizarea şedinţei de judecată permite acest lucru. 

 

Art. 180.  – (1) Personalul instanţei care dispune de cont şi parolă de acces baza de 

date a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date va extrage fişa 

de evidenţă, iar datele şi informaţiile solicitate vor fi trecute în cadrul unui proces-verbal, ce 

va fi comunicat persoanei solicitante. 

          (2) Fişele vor fi păstrate pentru o perioadă de şase luni într-o mapă ţinută, după caz, de 

persoana care are acces sau de grefierul solicitant, după care vor fi distruse. 

          (3) În ceea ce priveşte fişa de evidenţă auto, aceasta va fi listată din programul 

DEPABD, şi va fi depusă la dosarul cauzei în integralitate, informaţiile fiind necesare în 

soluţionarea dosarului, urmând a fi înlăturate doar datele privind filiaţia.  

 

 

  

11..66..  DDIISSPPOOZZIIŢŢIIII  PPRRIIVVIINNDD  DDOOSSAARREELLEE  CCAARREE  CCOONNŢŢIINN  DDAATTEE  

CCOONNFFIIDDEENNŢŢIIAALLEE  
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Art. 181.  – Judecătorul care intră în compunerea completului va verifica existenţa la 

dosar în cauzele penale a actelor medicale şi medico-legale, probelor obţinute ca urmare a 

unor metode de supraveghere tehnică, transcrierilor convorbirilor de orice fel, fotografiilor 

şi probelor care conţin imagini administrate în cauze penale, iar în cauzele civile a 

fotografiilor sau a altor imagini care vizează viaţa privată, şi în caz afirmativ va stabili prin 

rezoluţie/încheiere, în funcţie de momentul în care constată, că acestea au caracter 

confidenţial şi va dispune detaşarea lor de la dosar şi constituirea unui dosar (volum) separat 

pe care se va indica menţiunea „Date confidenţiale”, dacă detaşarea este posibilă. 

Art. 182.   – Grefierul care intră în constituirea completului respectiv va proceda 

conform dispoziţiilor date de judecător, înscriind şi pe coperta dosarului de fond menţiunea 

„Atenţie, conţine date confidenţiale!”, pentru a atrage astfel atenţia grefierilor-arhivari. 

Art. 183.  – Dosarul (volumul) cu date confidenţiale va rămâne ataşat dosarului de 

fond, urmând ca în situaţia în care se solicită studierea/fotocopierea dosarului, grefierul-

arhivar să înainteze cererea judecătorului de caz, pentru ca acesta să-şi dea acordul, după 

verificarea îndeplinirii de către solicitant a condiţiilor prevăzute de art. 93 alin. (10) şi (13) 

R.O.I. (respectiv dacă cererea este formulată de către una din persoanele prevăzute de art. 93 

alin. (3) din R.O.I. - avocaţii, părţile sau reprezentanţii părţilor, experţii şi interpreţii 

desemnaţi în cauză). 

Art. 184.  – Dacă în momentul solicitării privind studierea/fotocopierea dosarului, 

dosarul se află în arhiva instanţei, dar este deja soluţionat, iar judecătorul de caz este 

dezînvestit, cererea se va înainta pentru aprobare preşedintelui instanţei sau înlocuitorului 

acestuia. 

 

 

1.7. REGULI PRIVIND ARHIVA 

 

Art. 185. – Grefierul-arhivar îndeplineşte următoarele atribuţii: 

1. Întocmeşte mapele zilnice de corespondență ale judecătorilor. 

2. Preia, înregistrează şi repartizează corespondenţa (în Registrul informativ şi în sistem 

Ecris). 

3. Pregăteşte şi înaintează dosarele în care s-a declarat calea de atac (apel sau recurs); 

4. Primeşte şi vizează cererile de consultare a dosarelor, consemnându-le în caietul de 

evidenţă a dosarelor predate la studiu.  

5. Deserveşte publicul, respectiv justiţiabilii, avocaţii şi experţii, respectiv pune la 

dispoziţia acestora, spre studiu, dosarele solicitate şi le informează cu privire la 

relaţiile solicitate. 

6. Dosarele sunt date la studiu justiţiabililor, experţilor şi/sau avocaţilor, după verificarea 

actelor de identitate, legitimaţiile experţilor, împuternicirilor avocaţiale, sau a unei 

procuri autentificate/speciale cu completare proces-verbal de studiu în caietul de 

evidenţă a dosarelor predate la studiu (date de identificare ale părţii/avocat, serie şi 

număr de carte de identitate, paşaport sau card de avocat, numărul de dosar, semnătura 

şi numele persoanei care primeşte dosarul la studiu şi semnătura grefierului-arhivar).  

7. Pregăteşte dosarele pentru şedinţele de judecată. 

8. Ţine evidenţa dosarelor soluţionate în primă instanţă, până la rămânerea irevocabilă a 

hotărârilor pronunţate în aceste dosare, pe care le arhivează în cazul nedeclarării unei 

căi de atac. 

9. Ţine evidenţa dosarelor suspendate atât în materie civilă, cât şi în materie penală în 

Registrul dosarelor suspendate. 
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10. Înregistrează data intrării dosarelor în arhivă (în registrul informativ, în registrul de 

evidenţă a căilor de atac şi în sistem informatizat). 

11. Verifică lunar evidenţa dosarelor suspendate şi le pregăteşte pentru repunerea acestora 

pe rol, în vederea constatării perimării, înaintând dosarul grefierului-şef, care va 

întocmi un proces-verbal în acest sens. 

12. Eliberează copii de pe înscrisurile din dosare la solicitarea părţilor, avocaţilor acestora, 

a persoanelor împuternicite sau a persoanelor care justifică un interes legitim. Cererile 

formulate de persoane străine cauzei sau cererile care vizează date confidenţiale vor fi 

soluţionate de preşedintele instanţei. 

13. Imprimă opisul alfabetic la sfârşitul fiecărei luni din an şi îl îndosariază în mod 

corespunzător.  

14. Imprimă Registrul general şi registrul   informativ odată la şase luni. 

15. Utilizează şi operează în sistem Ecris, respectiv: 

o Efectuează circuitul intern al dosarului; 

o Operează înscrisurile care se depun prin registratură; 

o Efectuează circuitul extern al dosarului; 

o Operează calea de atac în dosar, operează relaţiile cu alte lucrări; 

16. Mută dosarele din arhiva curentă în arhiva pasivă prin întocmirea listelor de inventar, 

care să cuprindă numărul dosarului, numele părţii, nr. hotărâre, data pronunţării, data 

rămânerii irevocabile. 

17. Sigilează dosarele aflate în arhiva pasivă, rămase irevocabile. 

18. Procedează la numerotarea condicilor de şedinţă electronice. 

19. Atât în cazul dosarelor civile, cât şi a celor penale imediat ce hotărârea a rămas 

definitivă, vor fi luate următoarele măsuri:  

o Se vor detaşa dosarele ataşate şi vor fi efectuate menţiuni în ECRIS; 

o Dosarele aparţinând altei instanţe vor fi înaintate acesteia; 

o Adresa de înaintare va fi semnată de grefierul-şef şi de grefierul-arhivar sau 

de grefierul delegat cu executările penale, după caz; 

o Vor menționa pe coperta interioară a ultimului volum al dosarului data 

rămânerii definitive a hotărârii. În situaţiile în care în dosarele penale nu 

există acte de executare, aceste menţiuni vor fi efectuate de compartimentul 

de executări penale. 

20. Înscrisurile ce emană de la Serviciul de Probaţiune, vor fi puse la mapa de executări 

penale. 

 

Art. 186.  Reguli cu privire la eliberarea hotărârilor judecătoreşti legalizate sau a 

altor copii legalizate de pe înscrisuri: 

 

1. Primirea cererii, înregistrarea acesteia și stabilirea termenului de soluționare 

 

o Cererea pentru eliberarea copiilor hotărârilor judecătorești cu mențiunea definitivă 

se formulează în scris, se depune personal sau prin poştă, curier etc. la registratura 

instanţei. 

o Grefierul-registrator va primi cererile şi le va înregistra în aplicația ECRIS, 

documentul selectat fiind ”cerere de legalizare copii”. 

o Cererile formulate în dosarele ce nu se regăsesc în aplicația ECRIS vor fi 

înregistrate în registrul general de dosare în format scriptic existent anterior anului 

2006. 

o La depunerea cererii, grefierul-registrator verifică dacă s-a atașat copia hotărârii pe 

care se solicită aplicarea mențiunii, chitanța de plată a taxei judiciare de timbru. 
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o La momentul prezentării solicitantului, grefierul-registrator verifică pe loc dacă 

dosarul se află la Judecătoria Zărneşti. În cazul în care dosarul nu se află la 

Judecătoria Zărneşti, partea va fi îndrumată către instanţa unde a fost înaintat 

dosarul, aducându-i-se la cunoştinţă denumirea acestei instanţe şi data înaintării 

dosarului. 

o Grefierul-registrator va verifica chitanţa de plata a taxei judiciare de timbru 

aferentă cererii. În cazul cererilor care nu au atașată chitanţa de plată a taxei 

judiciare de timbru sau atunci când se atașează fotocopii ale chitanţelor de plată a 

taxei se va comunica petentului cuantumul taxei judiciare de timbru datorate și 

faptul că dovada achitării în original trebuie depusă cel târziu la termenul stabilit 

pentru soluţionare, grefierul va proceda la menţionarea datei certe a primirii, 

anularea chitanței și efectuarea menţiunii corespunzătoare în ECRIS. 

o Grefierul-registrator va comunica petentului că fotocopierea hotărârii se realizează 

la prestatorul privat din incinta sediului, urmând a suporta costul aferent. 

o Grefierul-registrator va comunica solicitantului termenul de eliberare la momentul 

depunerii cererii, respectiv maxim trei zile libere, cu excepţia situaţiilor urgente în 

care copia legalizată se eliberează în aceeaşi zi în două ore, în timpul programului 

cu publicul. În caz de urgenţă, solicitantul va depune o cerere în care va preciza 

motivele pe care se întemeiază situaţia urgentă. Cererea este adusă de îndată 

judecătorului responsabil de arhivă, respectiv înlocuitorului său, care va soluţiona 

cererea de îndată. În subsidiar, cererea va fi soluţionată de grefierul-şef. 

o Eliberarea în regim de urgenţă a copiei legalizate în absenţa unei cereri prealabile 

aprobate este interzisă. 

o Grefierul-registrator va consemna înregistrarea cererii şi termenul stabilit în 

caietul de evidenţă a copiilor legalizate. 

 

 

2. Activitatea grefierului-arhivar 
 

o În cazul în care cererea a fost înaintată prin fax/poştă/e-mail și lipsește copia 

hotărârii sau dovada achitării taxei judiciare de timbru în original, cererea va fi 

înregistrată și transmisă grefierului-arhivar care îi va aduce la cunoștință 

solicitantului, în scris, lipsurile cererii prin aceeaşi manieră de comunicare 

(fax/poştă/e-mail). În cazul în care cererea a fost înaintată prin fax/poştă/e-mail și 

se constată imposibilitatea obiectivă de încunoștinţare a solicitantului, aceste 

mențiuni vor fi aduse la cunoștință acestuia în momentul prezentării/contactării 

personalului instanţei. 

o În ziua înregistrării cererile de eliberare a copiilor legalizate ale hotărârilor 

judecătorești vor fi înmânate grefierului-arhivar responsabil. 

o Grefierul-arhivar va identifica dosarele în arhiva curentă sau în arhiva pasivă şi va 

întocmi, conform evidenţei circuitului intern. 

o Dacă la dosar există datele necesare pentru stabilirea calității solicitantului și a 

datei rămânerii definitive, pe copia ce urmează a fi eliberată, grefierul-arhivar, 

după efectuarea verificărilor impuse în ceea ce privește îndeplinirea procedurii de 

comunicare cu toate părţile și a evidenței căilor de atac va consemna lizibil data 

rămânerii definitive/irevocabile și modul în care hotărârea a rămas 

definitivă/irevocabilă. 

o Dacă hotărârea a fost supusă unei îndreptări/lămuriri sau unei revizuiri/contestaţii 

în anulare admise, se vor efectua mențiuni pe copia ce urmează a fi eliberată. 

o Dacă la dosar nu există date necesare pentru stabilirea calității solicitantului, a 
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datei rămânerii definitive sau hotărârea nu este definitivă, grefierul-arhivar va 

întocmi pe cerere un referat în care va prezenta aspectele identificate și va prezenta 

dosarul împreună cu cererea președintelui completului care a soluționat cauza sau 

preşedintelui instanţei după caz, pentru a aprecia asupra necesităţii recomunicării 

hotărârii, fie va menționa într-o rezoluție datată, soluția de respingere și motivul, 

după caz.  

 

3. Eliberarea copiei legalizate 
 

o Grefierul-arhivar înmânează copia legalizată solicitantului / tehnoredactează în 

termen de 30 de zile, ce se calculează de la expirarea termenului stabilit pentru 

soluţionare, rezoluţia de respingere a cererii de eliberare a copiei legalizate sub 

coordonarea judecătorului responsabil de arhivă, ce va contrasemna rezoluţia.  

 

o Cu ocazia eliberării copiei legalizate, grefierul-arhivar verifică identitatea și 

calitatea persoanei, comunică soluţia și cere solicitantului să menționeze pe cerere 

datele de identificare (inclusiv CNP), data și semnătura cu mențiunea ”am primit”. 

Copia legalizată nu va fi eliberată, în cazul în care nu a fost achitată taxa judiciară 

de timbru sau costul aferent fotocopierii, calculat conform art. 9 lit. i) din O.U.G. 

nr. 80/2013. 

o Dacă solicitantul nu se prezintă într-un termen de cel mult două săptămâni de la 

data stabilită pentru soluționare, cererea și înscrisurile vor fi ataşate la dosar. 

o Dacă s-a solicitat comunicarea actului prin serviciile poştale, hotărârea/soluţia se 

va comunica pe aceasta cale. 

o Hotărârile judecătoreşti legalizate se eliberează petentului/reprezentantului 

convenţional/legal. Dovada reprezentării convenţionale se face printr-un mandat 

special. În cazul avocaţilor şi a consilierilor juridici, depunerea unei 

delegaţii/împuterniciri (inclusiv de substituire) este suficientă. 

o Grefierul-arhivar va consemna în caietul de evidenţă a copiilor legalizate data 

soluţionării cererii şi soluţia pe scurt. 

 

Art. 187. – Referatele privind avocaţii din oficiu vor urma circuitul următor: 

- se vor depune în două exemplare la serviciul registratură; 

- doamna grefier-arhivar Ligia Pascu va verifica existenţa delegaţiei la dosar, 

notând numărul filei pe versoul referatului, precum şi cuantumul sumei acordate 

prin hotărârea judecătorească; 

- referatele se vor înainta preşedintelui pentru aprobare împreună cu un extras de 

pe minuta sau actul prin care a fost stabilit onorariul final, iar un exemplar se va 

restitui ulterior acestei formalităţi; 

 

 

1.8. REGISTRELE INSTANŢEI 
 

 

Art. 188. – În cadrul Judecătoriei Zărneşti sunt ţinute următoarele registre: 

Art. 189. – Registre ale grefierului-şef: 

1. Registrul privind măsurile preventive dispuse în cursul urmăririi penale/în procedura de 

cameră preliminară şi în cursul judecăţii –în format electronic. 

2. Registrul de evidenţă a cererilor privind înfiinţarea efectuării percheziţiilor – în format 

fizic.  



 56 

3. Registrul de evidenţă a sesizărilor privind supravegherea tehnică – în format fizic.  

4. Registrul valorilor – în format fizic. 

5. Registrul mijloacelor de probă – în format electronic. 

6. Registrul corpurilor delicte – în format electronic. 

7. Registrul de creanţe – în format electronic. 

8. Registrul de evidenţă pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la 

informaţiile de interes public – în format electronic. 

9. Registrul de control – în format fizic. 

10. Registrul de evidenţă a ordinelor de protecţie – în format electronic.  

11. Registrul de proteste – în format electronic. 

12. Registrul de avarie – în format electronic. 

13. Registrul declaraţiilor de avere şi registrul declaraţiilor de interese – în format electronic. 

14. Registrele speciale pentru evidenţa unor persoane juridice – în format fizic. 

15. Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei administrative – în format fizic. 

16. Registrul de evidenţă a redactării hotărârilor – în format electronic. 

17. Registrul de incidente – în format electronic. 

18. Registrul privind evidenţa practicii instanţelor de control judiciar – în format electronic. 

19. Registrul de cereri şi reclamaţii individuale ale salariaţilor (Decizia Preşedintelui nr. 

9/23.09.2010) – în format electronic. 

20. Registrul de evidență a mijloacelor de probă excluse în procedura de cameră preliminară – 

în format electronic. 

21. Registrul privind concediile – în format electronic. 

 

Art. 190. – Registre ţinute de arhivă: 

1. Registrul general de dosare – în format electronic. 

2. Registrul informativ – în format electronic. 

3. Registrul de termene al arhivei – în format electronic. 

4. Condica şedinţelor de judecată – în format electronic. 

5. Registrul de evidenţă a căilor de atac declarate împotriva hotărârilor civile şi penale – în 

format electronic.  

6. Registrul de evidenţă a cauzelor suspendate – în format electronic. 

7. Caietul de evidenţă a dosarelor predate la studiu. 

8. Registrul privind Statistica dosarelor rămase definitive – în format electronic. 

9. Registrul privind comunicarea la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară şi la organele 

fiscale locale privind hotărârile rămase definitive constitutive sau declarative asupra unui 

drept real imobiliar – în format electronic. 

 

Art. 191. – Registrul de evidenţă a petiţiilor – în format electronic – este ţinut de 

grefierul responsabil de Biroul de Informare şi Relaţii Publice. 

 

Art. 192. – Registre ale compartimentului de executări civile: 

1. Registrele de evidenţă şi punere în executare a sancţiunilor contravenţionale – în format 

electronic. 

2. Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor civile – în format electronic.   

3. Registrul privind divorţurile definitive şi alte modificări intervenite – în format electronic. 

4. Registrul privind comunicarea la Oficiul de Cadastru şi la organele fiscale locale privind 

hotărârile rămase definitive constitutive sau declarative asupra unui drept real imobiliar – în 

format electronic. 

5. Registrul actelor notariale anulate – în format electronic. 

6. Registrul privind plângerile contravenţionale – în format electronic. 
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7. Registrul privind munca în folosul comunităţii. 

8. Registrul privind ajutorul public judiciar – în format electronic. 

9. Registrul privind persoanele ocrotite – în format electronic. 

10. Registrul privind evidenţa sancţiunilor contravenţionale şi a comunicărilor hotărârilor 

judecătoreşti potrivit O.G. nr. 39/2015 privind Cazierul fiscal – în format electronic. 

11. Registrul de evidenţă şi punere în executare a amenzilor judiciare – în format electronic. 

 

 

Art. 193. – (1) Registre ale compartimentului de executări penale: 

(2) Următoarele registre ce sunt ţinute la compartimentul executări penale vor fi 

ţinute în format electronic, după cum urmează: 

 1. Registrul special pentru înregistrarea datelor privind cazierul fiscal – neprevăzut de 

ROI; 

 2. Registrul de evidenţă a condamnaţilor la închisoare cu suspendarea executării 

pedepsei sub supraveghere – art. 83 pct. 12 alin. 3 din ROI; 

 3. Registrul de evidenţă a amânărilor sau întreruperilor executării pedepselor privative 

de libertate – art.83 pct.12 alin. 2 ROI; 

4. Registrul de evidenţă a amânărilor sau întreruperilor executării măsurilor educative 

privative de libertate – art.83 pct.12 alin. 2 ROI; 

 

 5. Registrul de evidenţă a plăţii amenzii penale –  art. 83 pct.12 alin. 4 din ROI; 

 6. Registrul de evidenţă a amânării sau a întreruperii măsurilor educative a internării 

minorilor într-un centru educativ sau într-un centru de detenţie – art. 83 pct. 12 alin. 2 din 

ROI; 

7. Registrul privind amânarea sau întreruperea executării pedepselor privative de 

libertate – art. 83 pct. 12 alin. 2 din ROI; 

 8. Registrul de evidenţă a mandatelor de executare a pedepselor cu închisoare – 

neprevăzut în ROI; 

 9. Registrul de evidenţă şi punere în executare a încheierilor penale pronunţate în 

contestaţie - cameră preliminară – dosare a1 – neprevăzut în ROI; 

10. Registrul de evidenţă a permisiunilor acordate în executarea obligaţiilor de către 

consilierul de probaţiune – art. 83 pct.12 alin. 5 din ROI; 

11. Registrul de evidenţă a permisiunilor acordate în executarea obligaţiilor de către 

instanţă – art. 83 pct.12 alin. 5 din ROI; 

12. Registru privind amânarea aplicării pedepsei art. 83 pct. 12 alin. 3 din ROI; 

 13. Registru privind confiscarea – art. 83 pct. 9 ROI; 

 14. Registrul de evidenţă a măsurilor educative neprivative de libertate – art. 83 pct. 12 

alin. 3 ROI; 

 15. Registrul privind măsurile de probaţiune şi sancţiunile alternative executate pe 

teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene – art. 170
44

 din Legea nr. 302/2004; 

16. Registrul privind măsurile de probaţiune şi sancţiunile alternative dispuse pe 

teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene şi executate în România – art. 170
34

 din 

Legea nr. 302/2004. 

17. Registrul de evidenţă a condamnaţilor la închisoare cu suspendarea condiţionată a 

pedepsei – neprevăzută în ROI; 

18. Registrul privind verificarea legalității și temeiniciei măsurilor preventive – în 

format electronic.  

 

 (3) Următoarele registre ce sunt ţinute la compartimentul executări penale vor fi 

ţinute în format fizic, după cum urmează: 
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 1. Registrul de evidenţă a mandatelor europene de arestare – art. 88 alin. 7 din Legea nr. 

302/2004; 

 2. Registrul privind solicitările de dare în urmărire internaţională – neprevăzut de ROI; 

 3. Registrul de extrădări; 

4. Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale pronunţate în 

şedinţă publică; 

5. Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale pronunţate în 

camera de consiliu; 

6. Registrul de evidenţă şi punere în executare a încheierilor penale pronunţate în 

contestaţie – art. 83 pct.13 din ROI. 

7. Registrul privind măsurile de siguranță. 

 

Art. 194. – (1) În cazul tuturor registrelor ţinute în format electronic se va proceda la 

asigurarea bazei de date prin salvarea acesteia pe suport extern prin grija informaticianului 

potrivit art.83 alin. 2 din ROI. 

          (2) Listarea registrelor electronice ţinute de compartimentul de executări penale se va 

face lunar, de către grefierul delegat. 

          (3) Listarea registrului electronic privind dosarele suspendate se va face la şase luni, de 

către grefierul-arhivar. 

          (4) Listarea registrelor electronice ţinute la nivelul celorlalte compartimente se va face 

la sfârşitul anului de către grefierul responsabil de fiecare registru. 

 

Art. 195. – Grefierul de ședință în materie penală va completa Registrul privind 

verificarea legalității și temeiniciei măsurilor preventive ținut în format electronic. 

 

Art. 196.  După îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 66 referitoare la comunicarea 

din oficiu a hotărârilor judecătoreşti prin care au fost soluţionate cauzele având ca obiect 

plângere contravenţională – O.U.G.195/2002, grefierul delegat cu executările civile are 

îndatorirea de închide poziţia în registru. 

 

Art. 197. – În registrul privind comunicarea la Oficiul de Cadastru și Publicitate 

Imobiliară şi la organele fiscale locale privind hotărârile rămase definitive constitutive sau 

declarative asupra unui drept real imobiliar – în format electronic – grefierul-arhivar 

completează data rămânerii definitive în sistemul ECRIS şi înaintează dosarul către grefierul 

delegat cu executările civile. 

Art. 198. – În registrul actelor notariale anulate – în format electronic – grefierul de 

şedinţă are obligaţia de a consemna pronunţarea soluţiei, numărul de dosar, datele părţilor şi 

ale actului notarial a cărui anulare s-a dispus.  

           La data rămânerii definitive a hotărârii menţionate la alineatul 1, grefierul-arhivar 

înaintează dosarul către grefierul delegat cu executările civile.  

 

Art. 199. – Registrele completate în format electronic de către grefierul de şedinţă vor 

fi verificate periodic de către grefierul delegat cu executările civile şi de grefierul-arhivar. 

 

Art. 200. – La data intrării în vigoare a prezentului regulament se deschid următoarele 

registre: 

1. Registrul de evidenţă şi punere în executare a amenzilor judiciare – în format 

electronic.   

2. Registrul privind concediile – în format electronic. 
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Art. 201. – Mapele de hotărâri se vor păstra astfel: 

 

1. ÎN PENAL  

- şedinţă publică 

- camera de consiliu 

- încheieri solutionate de Judecător de drepturi şi libertăţi 

      

          2. ÎN CIVIL  

-            şedinţă publică 

-            camera de consiliu  

          ALTE MAPE: 

       Pentru încheierile fără număr:  

o conexare 

o suspendare 

o ajutor public judiciar 

o reexaminare 

o încuviinţare executare silită 

o preschimbare termen 

o abţineri/recuzări 

o repuneri pe rol 

o asociaţii şi fundaţii/asociaţii de proprietari 

o admitere în principiu 

- mapele de minute în materie penală vor fi ținute de compartimentul de executări 

penale 

 

11..99..  BBIIRROOUULL  PPRROOCCUURROORRUULLUUII  
 

 

Art. 202. – Biroul Procurorului 

 

- biroul destinat procurorului în vederea studierii şedinţei va fi situat la parterul 

clădirii/partea dreapta, birou în care procurorul va avea acces şi la sistemul ECRIS. 

- procurorul are posibilitatea de a studia şedinţa şi în biroul cu nr. 6 (judecător) aflat la 

etajul clădirii, până la ocuparea acestui birou de către personalul instanţei. 

- grefierul de şedinţă (materie penală) are obligaţia de a pune la dispoziţia procurorului 

de şedinţă dosarele pentru studiu, în biroul destinat procurorului în timpul 

programului instanţei. 

 

 

11..1100..  CCOONNCCEEDDIIIILLEE  
 

Art. 203.  – Concediul de odihnă se efectuează, de regulă, în perioada de vacanţă 

judecătorească. 

 

Art. 204.  – (1) În afara perioadei de vacanţă judecătorească, personalul instanţei poate 

efectua concediul de odihnă, pe baza unei cereri scrise în care va fi arătată perioada pentru 

care se solicită concediul.            

(2) În situații excepționale, concediul de odihnă poate fi acordat și în situațiile în care 

există activități programate, dacă există motive temeinic justificate. 

            (3) Cererile de concediu formulate vor fi depuse cu minim două zile lucrătoare înainte 
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de perioada de concediu solicitată. 

            (4) Cererea de concediu formulată de personalul auxiliar va fi însoțită de declarația pe 

proprie răspundere a solicitantului în sensul că nu are activități programate în perioada 

respectivă şi va cuprinde menţiuni privind încunoştinţarea grefierului înlocuitor, dacă e cazul. 

            (5) Cererea va fi depusă la grefierul-șef sau direct la președintele instanței. 

            (6) Grefierul-șef va verifica dacă există activități programate în perioada solicitată. 

            (7) La soluţionarea cererii de concediu vor fi avute în vedere următoarele: numărul de 

lucrări restante, situația personală a solicitantului, eficienţa în general a activităţii acestuia şi 

volumul de activitate al acestuia.  

            (8) Grefierul-şef va efectua cuvenitele menţiuni în registrul privind concediile. 

Art. 205.  – Pe perioada concediului se va asigura funcţionarea fiecărui compartiment. 
Art. 206.   – (1) În cazul în care grefierul de şedinţă lipseşte ca urmare a unui concediu 

medical, acesta, după finalizarea concediului medical, cu ocazia revenirii sale la muncă, are 

îndatorirea de a compensa activitatea efectuată în locul său de către grefierul de la permanenţă. 
          (2) Compensarea activităţii desfăşurate de către grefierul de pe lista de permanenţă în 

locul grefierului aflat în concediu medical va fi realizată prin înlocuirea celui dintâi grefier de 

către grefierul ce a revenit din concediul medical într-o şedinţă de judecată sau, după caz, prin 

înlocuirea celui dintâi grefier în activitatea specifică unui anumit compartiment pentru o 

perioadă egală cu cea de care a avut nevoie cel dintâi grefier pentru a finaliza lucrările şedinţei 

de la permanenţă. 
            (3) Prezenta decizie produce efecte în cazul oricărui tip de concediu medical ce are o 

durată de până la 90 de zile inclusiv. 

 

  

11..1111..  ÎÎNNVVOOIIRRIILLEE  DDEE  LLAA  PPRROOGGRRAAMM  AALLEE  PPEERRSSOONNAALLUULLUUII  AAUUXXIILLIIAARR  
  

Art. 207. – Prezentarea la serviciu în afara orelor legale de program şi învoirile din 

timpul programului de lucru pentru personalul auxiliar se vor aproba şi evidenţia în condica 

de prezenţă. 

 

Art. 208. – Prezentarea personalului auxiliar la serviciu în afara orelor legale de 

program, inclusiv în zilele nelucrătoare sau în zilele declarate libere prin lege, dacă aceasta se 

impune pentru desfăşurarea unei activităţi de judecată ori pentru îndeplinirea lucrărilor obişnuite 

este permisă şi se evidenţiază în condica de prezenţă. 

  

Art. 209. – În condica de prezenţă vor fi menţionate următoarele: numele grefierului, 

ziua şi intervalul orar în care a fost efectuată activitatea, semnătura grefierului.  

(2) Persoana a cărei activitate efectuată după program a fost evidenţiată în condică, va 

putea solicita preşedintelui instanţei compensarea prin ore libere plătite conform dispoziţiilor 

art. 122 din Codul muncii, în următoarele 60 de zile calendaristice, calculate de la data 

efectuării activităţii. 

 

Art. 210.  – În situaţia în care şedinţele de judecată se prelungesc după terminarea 

programului de lucru (orele 16.00) şi dacă nu există alte urgenţe programate, grefierului 

participant la şedinţa de judecată i se permite ca începerea programului de lucru pentru a doua 

zi, să aibă loc începând cu orele 10.00, urmând ca de la această oră să fie introduse în sistemul 

ECRIS termenele de judecată/soluţiile pentru şedinţa din ziua precedentă. 

 

Art. 211. – (1) Învoirile personalului auxiliar din timpul programului de lucru se 

pot aproba pentru o perioadă de până la patru ore / zi şi se evidenţiază în condica de prezenţă. 
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(2) Cererile de învoire se aprobă de preşedintele instanţei. 

(3) Grefierul-şef va menţiona în condica de prezenţă perioada pentru care persoana a 

fost învoită. 

(4) Întârzierea la program pentru o perioadă de până la o oră (în intervalul 8,00 – 9,00) 

sau plecarea mai devreme cu până la o oră (în intervalul 15,00 – 16,00), dacă sunt justificate 

de motive obiective, se aprobă verbal de către preşedintele instanţei şi nu se evidenţiază în 

registru. 

(5) În măsura în care există şedinţe programate ce presupun prezenţa obligatorie, 

perioada în care personalul auxiliar nu este găsit la serviciu şi pentru care nu există menţiuni 

în condică sau aprobări verbale este considerată perioadă de absenţă nemotivată. 

(6) Perioada în care personalul auxiliar a fost învoit nu va fi avută în vedere la calculul 

compensării prin ore libere plătite prevăzute în prezentul capitol.  

(7) Învoirea personalului auxiliar se consideră lipsă justificată din instanţă. 

 

 

11..1122..  DDRREEPPTTUURRIILLEE  PPEERRSSOONNAALLUULLUUII  AAUUXXIILLIIAARR  
 

 

Art. 212. – (1) Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore pe zi, respectiv de 40 

de ore pe săptămână; programul începe, de regulă, la ora 8.00 şi se încheie la ora 16.00, ori 

dacă începe la ora 8.30 se încheie la ora 16.30 (vizează persoanele ce se deplasează din altă 

localitate cu diferite mijloace de transport) 

(2) Personalul auxiliar de specialitate, conex şi contractual au dreptul la pauză de masă 

30 de minute care se include în programul zilnic de lucru. Sectoarele din cadrul instanţei care 

desfăşoară program cu publicul beneficiază de pauza de masă începând cu ora 13,00. 

(3) În ziua de şedinţă, pentru grefierii ce participă la activitatea de judecată, pauza de 

30 de minute se acordă în timpul şedinţei de judecată cu acordul preşedintelui de complet. 

(4) Faţă de art.11 alin. (6), Capitolul 2 – Timpul de muncă şi timpul de odihnă” din 

Contractul colectiv de muncă, având în vedere volumul mare de muncă, condiţiile de muncă 

grele, periculoase sau vătămătoare, inundaţiile recente care au afectat sediul instanţei şi o 

parte dintre dosare, lipsa climatizării în timpul verii, toţi salariaţii beneficiază, la cerere, de un 

concediu de odihnă suplimentar de 5 zile lucrătoare. 

(5) Faţă de dispoziţiile Codului muncii, art. 146 alin. 2, care prevăd că salariatul care, 

din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parţial, concediul de odihnă anual la care 

avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este 

obligat să îi acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul 

următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual şi întrucât CCM nu 

prevede dispoziţii referitoare la imposibilitatea efectuării zilelor de concediu suplimentat, 

pentru a da eficacitate art. 11 alin. (6), Capitolul 2 - „Timpul de muncă şi timpul de odihnă", 

concediul de 5 zile suplimentar se va efectua cu precădere, înainte de concediu legal, scopul 

acordării concediului suplimentar fiind ca angajatul să efectueze repausul necesar recuperării. 

 

Art. 213. Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt: 

- 1 şi 2 ianuarie; 

 - 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române; 

 - Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paştelui; 

 - prima şi a doua zi de Paşti; 

 - 1 mai; 

 - 1 iunie; 

 - prima şi a doua zi de Rusalii; 
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 - 15 august – Adormirea Maicii Domnului; 

 - 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul 

României; 

 - 1 decembrie; 

 - prima şi a doua zi de Crăciun, 

 - 2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel 

de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora. 

 

Art. 214. – (1) Personalul auxiliar de specialitate, conex şi contractual are dreptul la 

zile libere plătite de până la 5 zile calendaristice pentru fiecare dintre următoarele evenimente 

familiale: 

a) căsătorie - 5 zile; 

b) naşterea sau căsătoria unui copil -  3 zile; 

c) decesul soţului/soţiei sau al unei rude de până la gradul al III-lea, inclusiv, a 

salariatului sau soţului/soţiei acestuia – 3 zile; 

d) controlul medical anual – o zi; 

e) o zi liberă de la locul de muncă, în ziua donării, în cazul donatorilor de sânge 

salariaţi. 

(2) Personalul auxiliar de specialitate, conex şi contractual are dreptul la două zile 

libere, plătite, pentru rezolvarea unor situaţii personale deosebite, după cum urmează: 

- în caz de accidentare sau îmbolnăvire gravă a unuia dintre membrii familiei; 

- în situaţia unor dezastre care au afectat domiciliul salariatului, al părinţilor, socrilor 

sau copiilor acestuia. 

(3) Zilele libere prevăzute la alin. (1) şi (2) se pot acorda pe baza unei cereri formulate 

de salariat, care trebuie însoţită de înscrisuri justificative, şi se acordă în termen de 30 

de zile de la data producerii evenimentului.  

 (4) Zilele libere pentru evenimente deosebite se pontează în foaia colectivă de 

prezenţă (pontaj) – cu indicativul aferent orelor plătite – 8. 

 

Art. 215. – (1) Drepturile prevăzute la art. 12 - Capitolul 2 din Contractul Colectiv de 

Muncă „Timpul de muncă şi timpul de odihnă" - respectiv concediu pentru studii plătit, ce nu 

poate depăşi 10 zile într-un an calendaristic, se acordă, pe baza unei cereri formulate de către 

salariat, la care vor fi ataşate înscrisuri justificative, cu menţiunea că, în situaţia în care mai 

multe persoane formulează astfel de cereri în acelaşi timp, aprobarea cererilor se va face astfel 

încât fiecare persoană să beneficieze de zile libere într-un mod echitabil, dar fără afectarea 

gravă a activităţii. 

            (2) Concediul pentru studii se acordă în următoarele situaţii: 

- susţinerea examenelor în cazul în care frecventează cursurile unei facultăţi de 

drept; 

- susţinerea examenului pentru definitivare în funcţie; 

- susţinerea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale 

superioare; 

- susţinerea examenului de promovare în funcţii de execuţie la instanţe 

superioare; 

- susţinerea examenului de masterat sau doctorat. 

    (3) Zilele de concediu pentru studii se pontează corespunzător în foaia colectivă de 

prezenţă (pontaj) - cu indicativul CS. 

 

Art. 216. – (1) Modul de acordare a zilelor libere, de recuperare a muncii prestate 

în zilele de sărbătoare legală şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările 
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legale, nu se lucrează, care se compensează cu timp liber corespunzător, este următorul: 
a) pentru fiecare oră prestată în zilele de sărbătoare legală, se acordă 2 ore timp liber 

în compensare; 
b) pentru fiecare oră prestată în zile de repaus săptămânal (sâmbătă - duminică), se 

acordă 1,5 ore timp liber în compensare; 
c) pentru fiecare oră prestată în intervalul orar 22:00-06.00, se acordă 2 ore timp 

liber în compensare. 
(2) Zilele libere se acordă pe baza unei cereri în care vor fi menţionate: data efectuării 

orelor suplimentare, dacă este zi de sâmbătă, duminică, sărbătoare legală sau declarată liberă, 
numărul de dosar, obiectul cauzei care a justificat urgenţa, intervalul de timp, activitatea 
efectiv desfăşurată. 

(3) Timpul liber în compensare se acordă numai în momentul în care s-a acumulat un 
număr de ore de muncă suplimentare corespunzător unei zile întregi de timp liber în 
compensare. 

(4) Perioada în care se va solicita recuperarea, de la momentul efectuării orelor 
suplimentare este de maximum 2 luni calendaristice, scopul acordării timpului liber fiind ca 
angajatul să efectueze repausul necesar recuperării fizice şi psihice. 

(5) Orele lucrate suplimentar se evidenţiază în caietul zilnic de prezenţă. 
(6) Se vor efectua verificări de către persoana desemnată pe compartiment 

(preşedinte/judecător), urmând să avizeze favorabil sau nefavorabil (motivat) cererea iar, 
pentru o justă aplicare, vor fi avute în vedere şi cererile de învoire formulate de solicitant. 

(7) Grefierul-şef va ţine evidenţa zilelor acordate şi va formula propuneri de 
planificare a grefierilor la permanenţă, astfel încât să nu existe dezechilibre între zilele de 
recuperare efectuate, zile ce nu vor fi efectuate în vacanţa judecătorească. 

(8) Pe parcursul unui an calendaristic nu se vor putea acorda mai mult de 24 zile 
libere, (excepţie făcând situaţiile neprevăzute care vor implica un volum mai mare de 
activitate), restul zilelor urmând să se reporteze. 

(9) În cazul în care se vor constata dezechilibre între zilele de recuperare solicitate de 
angajaţi, se vor efectua verificări cu privire la modul de repartizare a volumului de lucru. 

(10)  Zilele de concediu suplimentar se pontează corespunzător în foaia colectivă de 
prezenţă (pontaj) - cu indicativul COS. 

 

Art. 217. – (1) Faţă de art. 14 Capitolul 2 - „Timpul de muncă şi timpul de odihnă" 

din Contractul Colectiv de Muncă, modalitatea de evidenţă a orelor prestate peste durata 

normală a timpului de lucru de către salariaţi care constituie muncă suplimentară este 

următoarea: 

 (2) Întrucât orele prestate peste program constituie muncă suplimentară acestea se 

pontează corespunzător timpului de muncă efectiv lucrat, în foaia colectivă de prezenţă 

(pontaj) - cu indicativul R. 

 (3) Evidenţa orelor suplimentare va fi păstrată: 
 - în format electronic, în foaia de pontaj, prin transformarea zilelor de recuperare, în 

ore plătite; 
 - în format letric/electronic de către grefierul-şef; 
 - la sfârşitul anului calendaristic/ori de câte ori este necesar în cursul anului, evidenţa 

păstrată de persoanele menţionate va fi predată preşedintelui instanţei. 
 

Art. 218. Faţă de art. 15 Capitolul 2 - „Timpul de muncă şi timpul de odihnă" din 

Contractul Colectiv de Muncă, văzând specificul activităţii judiciare şi fişele de post ce au 

fost comunicate întregului personal, se prezumă existenţa acordului salariatului pentru 

prestarea de ore suplimentare peste durata normală a timpului de lucru, prin prezenta 

dispoziţie, în următoarele situaţii: 
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- perioada lucrată peste program şi în afara orelor de program, pe durata şedinţei de 
judecată, până la introducerea soluţiilor în programul ECRIS inclusiv, generarea şi listarea 
condicii de şedinţă în măsura în care nu a fost depăşit programul de lucru obişnuit al instanţei. 
Se va urmări pe cât posibil limitarea timpului petrecut după program până la listarea condicii 
de şedinţă, evaluându-se posibilitatea amânării pronunţării în măsura în care este posibilă. 

Nu se vor efectua ore suplimentare pentru generarea şi listarea condicii de şedinţă 
având în vedere faptul că, potrivit modalităţii de lucru şi fişelor de post, acordarea numerelor 
de hotărâre şi generarea şi listarea condicii de şedinţă se poate efectua a doua zi, până la orele 
10

00
. Excepţie fac situaţiile excepţionale în care grefierul a fost desemnat să participe la 

şedinţe de judecată în ziua imediat următoare. 
- perioada lucrată peste program şi în afara orelor de program, în ziua în care grefierul 

de şedinţă/grefierul delegat la biroul executări penale întocmeşte lucrări de punere în 
executare a încheierilor/hotărârilor care rămân definitive în aceste perioade. Se va evita, pe cât 
posibil, pronunţarea hotărârilor definitive sau executorii în afara orelor de program. 

- perioada lucrată peste program şi în afara orelor de program de către grefierii care 
efectuează operaţiuni privind cauzele urgente ce nu pot fi amânate. 

- perioada lucrată de personalul contractual pentru remedierea defecţiunilor tehnice ce 
pun în pericol integritatea personalului şi a bunurilor materiale/sediului, respectiv perioada 
lucrată pentru efectuarea activităţilor administrative ce nu pot fi efectuate în timpul 
programului de lucru (dezinsecţii/deratizări/igienizări/reparaţii urgente instalaţie 
apă/electricitate). 

 

Art. 219. – (1) Concediul de odihnă se va efectua, în cea mai mare parte -

respectiv cel puţin 20 de zile lucrătoare consecutive, în perioada vacanţei judecătoreşti 

(de regulă, o lună calendaristică întreagă iulie/august, potrivit modului de lucru stabilit), în 

măsura în care este posibil. 

(2) De asemenea, se va evita solicitarea acordării concediului legal în perioadele 
caracterizate de volum mare de activitate, respectiv lunile iunie şi septembrie. În cazuri 
excepţionale (de ex. deplasări la spitale/clinici/etc), respectiv dacă angajatul nu are activităţi 
programate se pot face derogări. 
 

Art. 220. – (1) Faţă de art. 18 Capitolul 3 - „Securitatea şi sănătatea în muncă", 

conducerea Judecătoriei Zărneşti va dispune măsuri pentru adaptarea programului de 

lucru în funcţie de condiţiile climaterice de la locul de muncă, în cazul temperaturilor 

extreme şi să asigure măsurile minimale pentru ameliorarea condiţiilor de muncă şi pentru 

menţinerea stării de sănătate a salariaţilor, astfel cum sunt prevăzute în legislaţia specifică în 

vigoare în domeniu, chiar şi în condiţiile în care temperaturile nu se încadrează în limitele 

maxime prevăzute de actele normative în vigoare, însă umiditatea şi temperatura de peste 28 

de grade Celsius este înregistrată mai mult de 3 zile, în anumite încăperi din sediu. 

(2) Responsabili privind „Securitatea şi sănătatea în muncă” sunt preşedintele instanţei 
şi grefierul-şef. 
 

 

1.13. CONTROLUL INTERN 
 

 

Art. 221. Stabileşte următorul plan de control privind activităţile de control care se 

vor desfăşura în cadrul Judecătoriei Zărneşti, astfel: 

 

Compartimentul arhivă 

Principalele coordonate ale controlului: 

- pregătirea şedinţei de judecată (grefieri arhivari); 
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- dosare suspendate – ataşare dovezi comunicare a încheierilor de suspendare, evidenţă 

registru de dosare suspendate, modul de verificare potrivit normelor interne, circuit, estimarea 

corectă a termenului de perimare, 

-  dosare hotărâte – ataşare dovezi comunicare, numerotare, detaşarea dosarelor ataşate 

în timpul procesului după rămânerea definitivă a cauzei,  

- cereri legalizări/verificare prin sondaj corespondenţă cu registrul corespunzător, 

- registrul de termene al arhivei, 

- organizarea și distribuirea corespondenței; 

- cereri studiu dosar/verificare evidenţă registru dosare date la studiu, 

- modul personalului auxiliar de a relaționa și de a se comporta cu publicul;  

- înaintarea dosarelor în căile de atac/ adresă înaintare, dosare declinate/circuit extern, 

- dacă există situații de dosare pierdute, dacă există dosare aflate în procedura de 

reconstituire a dosarelor pierdute, soluții pronunțate, respectiv stadiul procedurii. 

- mapele de hotărâri, 

- depozitul arhivei, condițiile de organizare a acestuia, 

- înaintarea dosarelor civile în calea de atac; respectarea termenelor. 

Desfășurarea controlului va consta în verificarea prin sondaj a unui număr minim de 

40 de dosare. 

 

Compartimentul executări civile 

Principalele coordonate ale controlului: 

- verificarea registrelor existente în materie,  

- completarea în mod corespunzător şi punerea în executare,  

- închiderea pozițiilor, 

- ajutorul public judiciar, punerea în executare a dispozițiilor instanței, cazuri de 

restituire a ajutorului public judiciar, eșalonarea plății taxei judiciare de timbru. 

 

Compartimentul executări penale 

Principalele coordonate ale controlului: 

- verificarea registrelor existente în materie,  

- completarea în mod corespunzător şi punerea în executare,  

- număr poziţii, reveniri, închiderea poziţiilor în mod corespunzător, 

- înaintarea dosarelor civile în calea de atac; respectarea termenelor. 

 

Asociaţii şi Fundaţii 

Principalele coordonate ale controlului: 

- verificarea registrelor existente,  

- completarea în mod corespunzător şi punerea în executare (în mod aleatoriu vor fi 

verificate minim 5 dosare). 

 

Registratură  

Principalele coordonate ale controlului: 

- înregistrarea în ordinea sosirii cererilor; 

- completarea tuturor câmpurilor în aplicația ECRIS. 

- respectarea obligației de repartizare a dosarelor în ziua înregistrării acestuia, 

- cazurile de repartizare ciclică și manuală, 

- întocmirea proceselor-verbale justificative pentru situațiile atipice; 

- stabilirea corectă a obiectului cererii, 

- înregistrarea dosarelor prin transfer. 

- situații de modificări/ștergeri în aplicația ECRIS. 
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- modul personalului auxiliar de a relaționa și de a se comporta cu publicul;  

 

Procedura prealabilă în materie civilă 

Principalele coordonate ale controlului: 

- durata și respectarea datei recomandate; 

- respectarea termenelor procedurale; 

- îndeplinirea de către grefieri a atribuțiilor specifice; 

- incidente; 

Desfășurarea controlului va consta în verificarea prin sondaj a unui număr minim de 

40 de dosare. 

 

Procedura prealabilă în materie penală 

Principalele coordonate ale controlului: 

- durata și respectarea datei recomandate; 

- respectarea termenelor procedurale; 

- îndeplinirea de către grefieri a atribuțiilor specifice; 

- incidente; 

- luarea măsurilor necesare privind desemnarea unui avocat din oficiu în cazurile 

expres prevăzute de lege. 

Desfășurarea controlului va consta în verificarea prin sondaj a unui număr minim de 

20 de dosare. 

 

Activități specifice fazei judecății: 

Principalele coordonate ale controlului: 

- pregătirea ședinței de judecată; 

- conduita în timpul ședinței de judecată, 

- identificarea dosarelor mai vechi de cinci ani, 

- măsuri preventive – situații de încetare de drept, 

- pronunțarea hotărârilor, 

- respectarea termenelor de redactare; închiderea și redeschiderea documentelor finale. 

 

Caietele grefierului de ședință 

Principalele coordonate ale controlului: 

- consemnarea aspectelor esențiale (prezența părților, principalele dispoziții ale 

instanței). 

Desfășurarea controlului va consta în verificarea prin sondaj a câte unui caiet de 

ședință de la fiecare grefier de ședință. 

 

Art. 222. – (1) Calendarul și condițiile desfășurării controlului: 

În ceea ce privește arhiva, registratura, compartimentul de executări civile și 

compartimentul de executări penale, controalele vor avea loc în lunile februarie, mai și 

noiembrie.   

(2) În cazul celorlalte sectoare, controalele vor avea loc în luna mai și în luna 

noiembrie. Caietele grefierului de ședință vor fi verificate în luna noiembrie. 

(3) Activităţile de control se vor realiza de către preşedinte personal sau prin 

intermediul judecătorilor desemnaţi pentru coordonarea compartimentelor instanţei. 

(4) Notele de control vor fi depuse la grefierul-șef cel mai târziu la data de 20 ale lunii 

respective. Acestea vor cuprinde constatările personale ale persoanei care a efectuat controlul 

cu privire la condițiile de lucru și propuneri de îmbunătățire a activității. 
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(5) Cu excepția caietelor grefierului de ședință, tipurile, modalităţile de control, 

periodicitatea, domeniile şi obiectivele prevăzute în prezenta decizie nu sunt limitative şi nu 

împiedică exercitarea în orice alt mod a atribuţiilor de control de către cei îndrituiţi în acest 

scop. 

2. REGULILE PRIVIND DOSARUL ELECTRONIC 

 

 
Art. 223. – (1) Circuitul documentelor înregistrare/scanare/formare dosar 

electronic. 
Documentele depuse la arhiva instanţei (prin poştă, fax/email), vor fi sortate de către 

grefierii-arhivari, introduse în sistemul ECRIS sub forma de documente editabile în dosar 

(compatibile cu ataşamente), iar ulterior vor fi predate, în aceeaşi zi, persoanei desemnate cu 

scanarea de îndată ce au fost înregistrate şi sortate. 

 Aprodul instanţei va scana toate înscrisurile depuse în faza prealabilă a procesului, 

până la primul termen de judecată în toate materiile. 

Agentul procedural va scana toate înscrisurile depuse ulterior primului termen de 

judecată în toate materiile, precum şi cele depuse în ziua dinaintea şedinţei. 

Şoferul instanţei va scana toate înscrisurile în dosarele având ca obiect încuviinţare 

executare silită şi înlocuire amendă contravenţională cu muncă în folosul comunităţii. În 

cauzele având ca obiect încuviinţare executare silită, scanarea se va realiza la momentul 

închiderii în aplicaţia ECRIS a încheierii finale de dezînvestire, cu excepţia situaţiei în care s-

a solicitat executorului judecătoresc complinirea unor lipsuri, când scanarea va avea loc de 

îndată. 

- documentele vor fi scanate şi puse în aplicaţia ECRIS în termen de 24 de ore de la 

înregistrare. 

- documentele depuse ulterior orei 12.30 vor fi scanate în ziua imediat următoare când 

vor fi ataşate la dosar, respectiv puse la mapa zilnică a judecătorului, cu excepţia 

documentelor vizând cauzele urgente. 

 - documentele depuse ce vizează dosare cu termen de judecată la data depunerii/ori 

depuse în ziua dinaintea şedinţei de judecată, însă după terminarea programului de funcţionare 

al instanţei vor fi predate direct grefierului titular de complet. 

- grefierul titular de complet va preda persoanei desemnate cu scanarea documentelor, 

o mapă cu înscrisurile depuse în ziua dinaintea /în ziua şedinţei de judecată (ce vor fi 

numerotate) în dosarele în care cercetarea judecătorească se desfăşoară în continuare, în 

termen de 24 de ore de la închiderea şedinţei de judecată. 

- pentru dosarele rămase în pronunţare, procedura privind scanarea se va efectua 

ulterior închiderii documentului final (hotărâre/încheiere finală dezînvestire etc). 

- de asemenea, vor fi scanate dovezile de comunicare a documentului final în 

materie civilă, respectiv dovada comunicării minutei în materie penală, contestaţiile, 

apelurile formulate împotriva hotărârii pronunţate de către instanţă. 

- toate documentele scanate vor purta ştampila SCANAT. 

- fișierele rezultate în urma scanării (de tip pdf) se atașează în ECRIS secțiunea 

Documente în dosar după ce în prealabil a fost creat tipul de document de către persoana 

desemnată – Maria Vodă/Anca Ioana Gârniţă. 

 

(2) Fișierele în format pdf rezultate în urma scanării documentelor nu trebuie să 

depășească dimensiunea de 30MB. În cazul în care dimensiunea fișierului este mai mare 

atunci se împarte fișierul în mai multe părți, concomitent cu crearea mai multor documente în 
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ECRIS în dosarul respectiv. Nu se atașează mai multe fișiere pdf la același document în dosar 

deoarece aplicația TDS vede doar primul fișier atașat. 

În ce priveşte termenul stabilit în sarcina grefierului de şedinţă privind 

întocmirea lucrărilor nu va fi luată în calcul şi perioada în care dosarul este la scanat. 

 

Art. 224. – (1) Transmiterea documentelor în mod securizat către părţile din 

dosar-aplicaţia TDS. 
Aplicaţia TDS – permite transmiterea citaţiilor şi altor acte procedurale în format 

electronic, prin intermediul poştei electronice sau prin SMS, doar către părţile din dosare cu 

care s-au încheiat protocoale de colaborare sau care şi-au dat acordul pentru a primi actele de 

procedură în format electronic. 

 Părțile/participanţii din dosare (reclamanți, pârâți, avocați, etc.) care doresc să 

primească actele de procedură în format electronic vor completa o cerere-tip, pusă la 

dispoziție de către instanță (Anexa 1). Notificarea încetării mandatului realizată de avocatul 

ales al unei părţi este considerată renunţare la dreptul de acces la dosarul electronic, în măsura 

în care acesta a formulat anterior o cerere în acest sens. Grefierul de şedinţă va efectua de 

îndată modificările cuvenite în aplicaţia ECRIS. 

 Grefierul de şedinţă are obligaţia de a verifica existenţa delegaţiei/împuternicirii 

avocaţiale în dosar anterior introducerii în aplicaţia ECRIS a datelor în vederea acordării 

dreptului de acces la dosarul electronic. 

 Adresa de e-mail și numărul de telefon se vor completa în ECRIS pentru partea 

respectivă la secțiunea Părți a dosarului respectiv. 

 La începutul zilei, aplicația TDS caută în baza de date a aplicației ECRIS părțile care 

au completate adresa de e-mail și numărul de telefon și trimite automat la acestea un e-mail 

prin care li se aduce la cunoștință faptul că pot consulta online dosarul electronic accesând o 

adresă web și autentificându-se cu adresa lor de e-mail și cu un cod primit prin SMS. 

 Dacă pe parcursul derulării judecății partea se răzgândește și nu mai dorește să 

primească actele de procedură în format electronic, notificând aceste aspecte instanţei de 

judecată, atunci se șterg din ECRIS adresa de e-mail și numărul de telefon de la partea 

respectivă. 

 Hotărârile în format electronic primite prin intermediul aplicației TDS sunt doar pentru 

informare. Acestea nu pot fi folosite ca documente oficiale de către părți, deoarece nu sunt 

semnate și nu au ștampila instanței. Dacă părțile din dosar au nevoie de copii certificate ale 

înscrisurilor comunicate prin intermediul aplicaţiei TDS, părţile vor formula cereri în temeiul 

art. 161 din ROI. 

 

 (2) Aplicația TDS preia informațiile ce vor fi transmise către părțile din dosare doar 

din ECRIS. În acest sens, pentru a putea fi vizualizate de aplicația TDS, documentele generate 

de instanță (hotărâri, încheieri și orice alte documente editate de tip Word) se închid în 

ECRIS. 

 Documentele depuse la dosar prin Registratură sau prin grefierul de ședință se 

scanează folosind echipamentele existente. Fișierele de tip pdf rezultate în urma scanării se 

atașează în ECRIS secțiunea Documente în dosar după ce în prealabil a fost creat tipul de 

document. 

 

(3) Se va aduce la cunoştinţă justiţiabililor prin citaţia emisă pentru primul termen de 

judecată că au dreptul de a avea acces la dosarul electronic sau la transmiterea citaţiilor şi a 

altor acte procedurale în format electronic. De asemenea, formulare tipizate vor fi disponibile 

în sălile de judecată şi la registratură pentru a fi înmânate justiţiabililor. 
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Accesul efectiv la dosarul electronic produce efecte în cazul dosarelor înregistrate 

începând cu data de 1 decembrie 2019, iar pentru cele înregistrate anterior acestei date şi care 

se află în prezent în procedură prealabilă după fixarea primului termen de judecată. 

 Vor fi scanate, de asemenea, actele depuse ulterior datei de 01.12.2019 în dosarele 

înregistrate pe rolul instanţei anterior acestei date şi în care primul termen de judecată a fost 

stabilit anterior acestei date. 

Cererea pentru vizualizarea dosarului electronic şi transmiterea citaţiilor şi altor acte 

procedurale în format electronic, va fi trimisă prin intermediul poştei, poştei electronice sau 

prin SMS va fi predată de către grefierul-arhivar – grefierului titular de complet, acesta din 

urmă având obligaţia de a face menţiunea în ECRIS la secţiunea părţi-despre aceasta şi pe 

coperta dosarului (interior) va printa citativul cu menţiunea pentru partea care a solicitat. 

(4) Transmiterea citaţiilor şi comunicarea altor acte procedurale în format electronic/ 

prin intermediul poştei electronice sau prin SMS se va face în mod obligatoriu după ce există 

acordul părţii în acest sens (cererea tip completată), fără a se mai transmite prin poştă. 

Pentru confirmarea de primire, respectiv de vizualizare a documentelor, destinatarul 

trebuie să acceseze link-ul din e-mail. În acel moment serverul va comunica grefierului care a 

expediat corespondenţa electronic că documentul comunicat a fost accesat, existând 

posibilitatea listării confirmării de primire. Această confirmare este listată şi ataşată dosarului. 

În cazul în care au trecut trei zile lucrătoare din momentul expedierii și linkul nu a fost 

accesat, termenul pentru formularea unor eventuale cereri pe care partea are dreptul a le 

formula (întâmpinare/cerere reconvenţională/reexaminare, etc.) va curge din ziua imediat 

următoare, procedându-se la listarea „confirmării” şi la ataşarea acesteia la dosarul cauzei 

având în vedere dispoziţiile art.154 din Codul de procedură civilă. 

În situaţia în care corespondenţa a fost transmisă prin poşta electronică 

(citaţii/comunicări), iar partea nu a accesat link-ul din e-mail, nu se va considera că 

partea are termen în cunoştinţă. 

 

 

3. EFICIENTIZAREA ACTULUI DE JUSTIŢIE 

 

 

Art. 225. – Următoarele proceduri de lucru sunt obligatorii în vederea 

eficientizării actului de justiţie: 
1. În cazul dosarelor mai vechi de cinci ani, judecătorul va informa odată la trei luni 

conducerea instanţei cu privire la măsurile pe care le-a luat pentru soluţionarea acestora. 

Corelativ cu această obligaţie, se va stabili de către fiecare judecător o agendă de lucru 

referitoare la controlul şi gestionarea propriului volum de dosare, urmărind prioritizarea 

soluţionării cauzelor vechi. 

2. Fiecare judecător este obligat să întocmească o fişă a dosarului. Fișa dosarului va fi 

întocmită, astfel încât, pe baza acesteia, judecătorul să poată ști măsurile ce vor fi dispuse la 

termenul de judecată, precum și măsurile ce au fost dispuse la termenul de judecată. 

3. Preşedintele instanţei va verifica odată la patru luni cauzele care determină 

nesoluţionarea dosarelor mai vechi de trei ani, fişele întocmite pentru fiecare dosar de către 

judecător, respectiv, depăşiri ale termenului de redactare, urmând ca în situaţia în care sunt 

constatate cauze subiective să aducă la cunoştinţă Curţii de Apel Braşov (art. 1 din Hotărârea 

emisă de Colegiul de conducere nr. 6/23.02.2016). 

4. Vor fi redactate cu prioritate hotărârile în dosarele a căror termen de la data 

înregistrării în sistem a depăşit trei ani. 

5. Toate dosarele ce depăşesc termenul de trei ani de la data înregistrării în sistem vor 

primi termene de judecată cu prioritate, cu excepţia celor în care se administrează proba cu 
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expertiză şi cu excepţia vacanţelor judecătoreşti, respectiv a perioadei 20 Decembrie – 4 

Ianuarie. 

6. În cazul dosarelor mai vechi de cinci ani, procedurile de citare pentru părţi cu 

domiciliul din Oraşul Zărneşti vor putea fi efectuate prin agent procedural pentru a se evita 

amânările pentru lipsa de procedură.  

7. În cazul dosarelor mai vechi de cinci ani, în care se constată nedepunerea 

expertizelor topografice fără justificare legală, preşedintele completului va sesiza conducerea 

Tribunalului Braşov pentru a se aduce la cunoştinţă data numirii expertului, termenele 

acordate şi dispoziţiile instanţei, pentru a se lua măsuri faţă de expert.  

8. Grefierul de şedinţă are obligaţia de a veghea în scopul îndeplinirii în termen a 

procedurii de citare şi comunicare pentru a se evita amânarea nejustificată a cauzelor pentru 

lipsa procedurii sau a răspunsurilor la adresele emise. 

9. Fiecare judecător este obligat să raporteze conducerii instanţei situaţiile în care 

grefierul îndeplineşte cu întârziere sau în mod defectuos lucrările. 

10. Judecătorii vor aplica în mod riguros prevederile legale care dau posibilitatea 

reclamantului să îşi modifice acţiunea. 

11. Probele încuviinţate vor fi administrate deodată, în măsura în care numărul de 

dosare aferent unei şedinţe de judecată atinge cuantumul obişnuit al numărului de dosare la 

nivel de ţară şi în măsura în care complexitatea cauzei, agenda instanţei şi numărul de 

judecători care lucrează efectiv la nivel de instanţă o permit.  

12. Judecătorii vor utiliza toate mijloacele procesuale de constrângere a părţilor şi a 

terţilor pentru a îndeplini în termen scurt obligaţiile impuse de instanţă  (art. 187 din Codul de 

procedură civilă) 

 13. Preşedintele instanţei va organiza şedinţe de formare profesională, de cel puţin 

două ori pe an, care să aibă ca obiect starea legislației și măsurile ce pot fi dispuse pentru 

soluţionarea cu celeritate a cauzelor. 

14. În aplicarea art. 16 alin. 3 din Legea nr. 304/2004, fiecare judecător, prin rezoluţie 

pusă în dosar, pe spatele minutei sau printr-o rezoluţie separată, va prelungi termenul de 

motivare a hotărârii cu câte 30 de zile, de cel mult două ori (Art. 11 din Hotărârea Colegiului 

de conducere al Judecătoriei Zărnești nr. 15/17.12.2018). 

15. Cererile depuse de părţi sau de avocaţii acestora privind urgentarea redactării 

hotărârii judecătoreşti vor fi primite de către compartimentul arhivă-registratură, înregistrate 

în sistemul ECRIS la „documente în dosar” şi prezentate preşedintelui instanţei; 

- Preşedintele instanţei va  trimite apoi cererea completului vizat (art. 94 alin. 1 din 

ROI), cu solicitarea de a comunica măsurile luate pentru soluţionarea cererii; 

- Preşedintele instanţei va comunica părţii măsurile dispuse de complet, aducându-se 

la cunoştinţă părţii, dreptul de a formula contestaţie, invocând încălcarea dreptului la 

soluţionarea procesului într-un termen optim şi previzibil, să solicite luarea măsurilor legale 

pentru ca această situaţie să fie înlăturată, cu menţiunea pentru parte, de a preciza dacă 

înţelege să califice cererea drept formulată contestaţie privind tergiversarea procesului, 

întemeiată pe dispoziţiile art.522 alin.1 din Codul de procedură civilă. 

- Preşedintele instanţei nu va mai realiza comunicarea prevăzută mai sus, dacă 

hotărârea judecătorească a fost motivată în termen de 10 zile lucrătoare calculat de la data 

formulării cererii. 

 

 

4. NORMAREA ACTIVITĂȚII JUDECĂTORULUI 
 

Art. 226. – (1) Judecătorii care funcționează în materie penală vor avea ședințe de 

judecată cu un număr de dosare/lună de maxim 50-55 dosare de fond. 
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            (2) Judecătorii care funcționează în materie civilă vor avea ședințe de judecată cu un 

număr de dosare/lună de maxim 100-110 dosare de fond (art. 4 din Hotărârea Colegiului de 

Conducere al Judecătoriei Zărnești nr. 1/04.01.2019) 

(3) Cauzele cu arestaţi şi dosarele mai vechi de trei ani vor avea prioritate (art. 4 din 

Hotărârea Colegiului de Conducere al Judecătoriei Zărnești nr. 1/04.01.2019). 

5. PROGRAMUL DE AUDIENȚĂ AL PREȘEDINTELUI  
 

Art. 227. – (1) În fiecare zi de miercuri între orele 14.30 -15.30, personalul auxiliar al 

instanței se poate adresa președintelui pentru discutarea oricăror probleme profesionale. 

            (2) În caz de urgență, audiențele pot avea loc și în alte zile.  

  

 

6. TRANSFERUL JUDECĂTORILOR  
 

Art. 228. – (1) În cazul formulării cererii de transfer de către judecător, aceasta va 

primi aviz favorabil, în cazul în care vechimea sa efectivă în cadrul Judecătoriei Zărnești este 

mai mare de doi ani. 

            (2) Pentru motive temeinic justificate, judecătorul poate primi aviz favorabil și în 

cazul în care nu îndeplinește condiția de vechime menționată la alineatul 1.  

  

 

7. REGULI PRIVIND ACCESUL ÎN INSTANŢĂ 
 

Art. 229. – Reguli privind accesul în instanţă 

 

1. Accesul în curtea interioară a Judecătoriei Zărneşti se realizează din str. Aleea 

Uzinei la nr.9, astfel:  

A) pentru autovehicule: 

- pe poarta de acces din dreapta pentru autovehiculele aparţinând 

instanţei/Ministerului Justiţiei şi cele proprietatea personalului instanţei, cât şi 

alte autovehicule în interes de serviciu nominalizate prin tabel pus la 

dispoziţie jandarmilor; 

- pe poarta de acces din stânga pentru autovehiculele folosite de escorta 

persoanelor private de libertate, cât şi a celei care deserveşte salubrizarea. 

Accesul acestora va fi stabilit numai pe fluxul separat constituit pentru 

deplasarea acestei categorii de persoane însoţiţi în permanenţă de escortă de 

la intrarea în rampă – zona subsol – zona celulelor – zona de la parter – zona 

sălilor de şedinţă – boxă. La sosirea în instanţă, şeful transportului va 

solicita jandarmului de serviciu, după legitimare, cartela de acces pe 

fluxul separat, care va fi restituită la finalizarea afacerilor judiciare. 

B) pentru persoanele din afara instanţei se foloseşte poarta de acces din centru. 

 

2. Accesul în clădirea Judecătoriei Zărneşti se realizează din curtea interioară, astfel: 

1. pe intrarea principala denumită intrarea A dispusă în faţa clădirii dinspre str. 

Aleea Uzinei se realizează accesul pentru toate persoanele din afara instanţei, cât 

şi pentru personalul instanţei - în funcţie de nevoi. Intrarea este prevăzută cu trei 

uşi, toate fiind accesibile accesului, atât pe fluxul de intrare, cât şi pe fluxul de 

ieşire, uşile fiind construite din PVC cu sticla termopan având închidere 

mecanică. Intrarea este prevăzută cu mijloace specifice de control antiterorist a 
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persoanelor, respectiv poarta de detecţie metale cu paletă portabilă deservite de 

jandarmul aflat în serviciu. 

2. pe intrarea secundară denumită intrarea B dispusă în spatele clădirii din curtea 

interioară se realizează accesul strict numai pentru personalul instanţei. Intrarea 

este prevăzută cu trei uşi construite din PVC cu sticlă termopan, având închidere 

mecanica. Uşile din lateral sunt blocate prin interior, iar uşa din centru pe care se 

realizează accesul are restricţie prin control acces pe baza de yală magnetică cu 

deschidere pe bază de cartelă cu cititor de proximitate. 

 

3. Accesul personalului instanţelor în sediul instanţei se realizează prin toate intrările 

aferente instituţiei cu respectarea regulilor de legitimare sau prin recunoaştere de către 

subofiţerul jandarm. Această categorie de persoane nu va fi supusă controlului tehnic 

antiterorist. 

4. Accesul personalului auxiliar al instituţiei în afara orelor de program se face cu 

respectarea regulilor de legitimare. Evidenţa personalului ce pătrunde în instituţie în afara 

orelor de program se va ţine într-un registru aflat la jandarmul aflat în serviciu la postul de 

pază şi control acces. 

5. Accesul avocaţilor, consilierilor juridici, experţilor tehnici judiciari, executorilor 

judecătoreşti şi a altor magistraţi din afara instanţei, precum şi cel al lucrătorilor M.A.I. aflaţi 

în exercitarea atribuţiilor de serviciu se realizează, cu respectarea regulilor de legitimare sau 

prin recunoaştere de către subofiţerul jandarm, prin intrarea principală denumită intrarea A. 

Categoriile de persoane menţionate la pct. 5 nu vor fi supuse controlului tehnic 

antiterorist, decât în măsura în care nu prezintă legitimaţia de serviciu valabilă sau 

există situaţii care impun aceste verificări.                                                                                                  

       6. Este interzis accesul oricărei persoane în birourile de la etajul 1. Prin excepţie, 

orice persoană care doreşte să meargă la preşedintele instanţei sau în biroul oricărui 

judecător va avea acces doar cu acordul prealabil al acestuia. Pentru obţinerea acordului, 

jandarmul va contacta pe grefierul-şef. Traseul către biroul preşedintelui la etajul I se 

realizează numai cu ajutorul liftului de la parter din zona intrării principale prin 

utilizarea cartelei de acces deţinute de jandarmul de serviciu şi care va rămâne în 

posesia acestuia. Pentru coborâre persoana va fi însoţită la lift de un angajat al instanţei. 

Utilizarea intrării B sau a scărilor de acces din holul principal de către alte persoane va 

putea fi folosită doar cu acordul preşedintelui instanţei sau al grefierului-şef, situaţie în 

care un angajat va însoţi persoana respectivă. 

 

7. Reprezentanţii mass-media au acces în sediu, în alte spaţii decât cele destinate 

publicului, pe baza legitimaţiei de serviciu şi a acreditării, numai după acordul expres al 

Preşedintelui Instanţei sau a persoanei desemnate din cadrul instituţiei. Traseul va fi cel 

prevăzut la pct. 6 şi va fi comunicat telefonic jandarmului de serviciu. 

 

8. a. Accesul persoanelor din afara instituţiei, în timpul programului de lucru al 

instituţiei, respectiv în sălile de judecată, dacă şedinţa este publică, la registratură, arhiva 

penală, civilă, biroul de relaţii cu publicul, executări penale şi civile este liber cu respectarea 

procedurii specifice de executare a controlului tehnic antiterorist a acestor persoane şi al 

bagajelor acestora, cu ajutorul portalului de detecţie a metalelor şi cu ajutorul paletelor 

portabile de detecţie a metalelor tip, control executat de jandarmii aflaţi în dispozitivul 

de pază şi protecţie al instanţei. 

          b. Accesul persoanelor din afara instituţiei care vin cu probleme personale este 

interzis la etajul 1. Persoana solicitată va fi contactată telefonic de jandarmul de serviciu şi va 

putea coborî la etajul inferior. 
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          c. Nu este permis accesul în instituţie a persoanelor aflate în stare vădită de 

ebrietate. Fumatul în interiorul instituţiei este strict interzis în toate încăperile. Locurile de 

fumat vor fi stabilite la exterior prin decizie a preşedintelui instanţei. 

                d. Accesul persoanelor din afara instituţiei care vin în interes de serviciu şi 

solicită să ia legătura cu grefierii instanţei vor fi îndrumaţi de către jandarm către 

compartimentul registratură. Grefierul-registrator sau arhivar va informa telefonic pe 

grefierul solicitat care va coborî la acest compartiment. 

 

9. Salariaţii angajaţi temporar au acces în incinta instituţiei pe baza documentelor de 

identitate care vor fi confruntate cu tabelul nominal privind salariaţii angajaţi temporar, 

aprobat de Preşedintele instanţei. 

 

10. Muncitorii şi salariaţii care execută prestaţii, în incinta obiectivului, au acces în 

obiectiv pe bază de tabel nominal aprobat de Preşedintele instanţei şi pe bază de documente 

de identitate. 

               În caz de avarii la instalaţia de gaz, electrică, apă, canalizare etc., personalul din 

afara instituţiei care asigură serviceul în astfel de situaţii li se va permite accesul în obiectiv 

după cum urmează: 

- în timpul programului de lucru al instituţiei se vor respecta întocmai regulile 

prevăzute la pct.8 cu menţiunea că personalul care asigură serviceul la avaria 

respectivă va fi însoţit în permanenţă de către un reprezentant al beneficiarului; 

- în afara orelor de program ale instituţiei subofiţerul va proceda la stabilirea 

identităţii personalului care asigură serviceul la avaria respectivă pe baza actelor 

de identitate şi a legitimaţiei de serviciu a acestuia şi îi va permite accesul doar 

după ce informează telefonic şi primeşte aprobarea de la Preşedintele instanţei sau 

de la înlocuitorul acestuia. Personalul care asigură serviceul la avaria respectivă va 

fi însoţit în permanenţă de către subofiţerul jandarm. 

 

11. Accesul delegaţiilor străine se face numai de către persoana delegată din partea 

beneficiarului, aceasta având obligaţia să înştiinţeze, înainte de sosirea delegaţiei, în timp util, 

jandarmul de serviciu. 

 

12. Accesul procurorului în biroul destinat acestuia se face prin solicitarea cheii 

de la jandarmul de serviciu, urmând a fi restituită la plecare. Procurorul va contacta 

telefonic pe grefierul de şedinţă care îi va aduce în birou dosarele, acelaşi grefier 

urmând să le preia. Pe timpul cât dosarele  instanţei se află la procuror, biroul va fi 

închis în caz de lipsa temporară. 

13. Avocatul care solicită o întrevedere cu persoana aflată în sare de deţinere în 

camera special amenajată va avea acces pe fluxul deţinuţilor numai cu acordul 

preşedintelui instanţei/înlocuitorului, urmând să fie însoţit de un angajat al instanţei. 

Categoriile de persoane de la pct. 11 şi pct. 12 nu vor fi supuse controlului tehnic 

antiterorist. 

Dispoziţii finale: 

 Programul cu publicul în zona arhivelor şi a registraturii este cel menţionat la 

articolele 209-211. Pentru înregistrarea actelor cu caracter secret de la Parchet, 

delegatul acestora, după verificarea împuternicirii speciale, va avea acces la Biroul 

grefierului-şef, după informarea acestuia, pe unul din traseele de la pct. 6. 

  Bunuri interzise în interiorul instanţelor: cuţit, briceag, pumnal, şiş, box ori a altor 

asemenea obiecte fabricate sau confecţionate anume pentru tăiere, împungere sau lovire sau 

obiecte confecţionate pe bază de amestecuri pirotehnice ori a dispozitivelor cu şocuri electrice 
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sau spray iritant-lacrimogen şi arme letale sau neletale, recipiente conţinând alcool, acizi sau 

alte substanţe chimice periculoase. 

 Este interzisă intrarea persoanelor în sediul instanţei inclusiv în sala de judecată având 

asupra lor bunurile interzise sus-menţionate. 

 Jandarmii vor lua măsurile legale în funcţie de bunurile depistate sau prezentate de 

persoana în cauză şi va proceda la ridicarea celor deţinute legal, conform actelor normative pe 

bază de registru special punându-i în vedere persoanei că, la plecare, acestea i se vor restitui.   

La depistarea bunurilor deţinute sau purtate ilegal se va proceda funcţie de situaţie în 

vederea constatării infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 61/1991. 

 Este, de asemenea, interzis accesul persoanelor în sala de judecată care au asupra lor 

aparatură de înregistrare, fotografiere, ascultare sau transmitere la distanţă, în afara cazurilor 

în care astfel de mijloace sunt necesare în îndeplinirea activităţii pentru care li s-a permis 

accesul, dacă s-a obţinut aprobarea de la Preşedintele instanţei. Reprezentanţii presei pot lua 

imagini din sălile de şedinţă cu aprobarea preşedintelui de complet. 

 În situaţia în care se refuză predarea armamentului sau a celorlalte bunuri, a căror 

introducere în sediul instanţelor este interzisă, personalul de pază nu va permite accesul celui 

în cauză în sediu. 

 Pot păstra asupra lor armamentul şi alte mijloace de imobilizare, după prezentarea 

permisului port armă sau a altui document, numai cei care asigură escortarea persoanelor 

deţinute, reţinute sau arestate preventiv, militarii din sectorul de pază, personalul Serviciului 

de Protecţie şi Pază care asigură protecţia demnitarilor, personalul ce-şi desfăşoară activitatea 

în sediul instanţei, dotat cu armament, pentru realizarea atribuţiilor de serviciu, ori autorizat, 

pentru protecţia personală.  

FAC  EXCEPŢIE de la executarea controlului antiterorist: 

o demnitarii şi diplomaţii, inclusiv reprezentanţii C.S.M. sau magistraţii din 

cadrul eşalonului superior instanţelor; 

o personalul aflat în misiunea de protecţie a personalităţilor,  

o personalul aflat în misiunea de asigurare a transportului corespondenţei 

clasificate,  

o personalul din cadrul instituţiei, 

o personalul aflat în misiunea de escortă a arestaţilor preventivi sau a celor care 

sunt în cursul executării pedepsei privative de libertate, 

 

Din partea prestatorului serviciului de pază şi protecţie se permite accesul jandarmului aflat în 

serviciu şi a organelor de control ale acestuia. 

 

8. GREFIERUL-ŞEF 
 

 

Art. 230. – Grefierul-şef exercită următoarele atribuţii specifice: 

- supraveghează şi verifică lucrările întocmite de personalului auxiliar; 

- comunică de îndată preşedintelui orice neregulă constatată în activitatea instanţei, 

- efectuează controale tematice, conform dispoziţiilor prealabile date de preşedintele instanţei, 

- întocmeşte fişa postului pentru personalul auxiliar de specialitate şi pentru personalul conex, 

- întocmeşte şi contrasemnează corespondenţa cu caracter administrativ a instanţei; 

- ţine registrele speciale prevăzute de lege şi de normele interne; 

- supraveghează, controlează lunar şi îndrumă activitatea grefierilor cu privire la comunicarea 

în termenul legal prevăzut de lege a minutelor şi hotărârilor judecătoreşti şi la comunicarea 

cererilor şi actelor procedurale prevăzute de lege; 

- ajută persoana desemnată la repartizarea aleatorie a cauzelor; 
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- ţine evidenţa soluţiilor pronunţate privind recuzarea şi abţinerea; 

- propune preşedintelui repartizarea grefierilor în şedinţele de judecată; 

- organizează şi urmăreşte tehnoredactarea în termen a hotărârilor întocmite de judecători, ţine 

registrul de evidenţă a redactării hotărârilor şi păstrează mapele de hotărâri; 

- verifică dosarele înainte de trimiterea lor altor organe judiciare, cu respectarea dispoziţiilor 

regulamentare; 

- participă, conform programării, la şedinţele de judecată, ca grefier de şedinţă; 

- ţine evidenţa şi gestionează titlurile de valoare şi obiectele ce servesc ca mijloc de probă în 

cauzele aflate pe rolul instanţei; 

- supraveghează şi verifică modul de completare şi păstrare a evidentelor instanţei; 

- verifică şi supraveghează modul de înregistrare a şedinţelor de judecată, prin mijloace 

tehnice audio sau video, în condiţiile legii; 

- coordonează şi supraveghează activitatea grefierilor delegaţi şi evidenţele ţinute de aceştia; 

- întocmeşte situaţiile lunare cu prezenţa zilnică a personalului instanţei, pe care le trimite 

compartimentului de specialitate; 

- verifică păstrarea în bune condiţii a dosarelor şi a lucrărilor de punere în executare a 

hotărârilor penale sau civile; 

- ţine evidenţa şi gestionează bunurile instanţei; 

- se îngrijeşte de buna desfăşurare a activităţilor gospodăreşti şi de aprovizionarea instanţei cu 

materialele necesare; 

- are în păstrare dosarele administrative şi biblioteca instanţei; 

- verifică sau, după caz, întocmeşte înregistrările statistice. 

- îndeplineşte atribuţiile specifice activităţii de grefier de şedinţă în conformitate cu normele 

interne şi cu Regulamentul de Ordine Interioară. 

 

 

Art. 231. – Grefierul-şef exercită următoarele atribuţii suplimentare: 

- repartizare dosare în situaţia  incidentelor procedurale/cu întocmire proces-verbal, 

- utilizator nominalizat în vederea accesului la bazele de date, 

- ţine evidenţa celor 5 redactoare din sistemul Ecris (lunar), 

- păstrează dosarele care se judecă în şedinţă secretă,   

- grefier delegat privind activitatea de înregistrare şi evidenţă a persoanelor juridice,  

- grefier delegat la organul local financiar,  

- grefier statistician,    

- grefier delegat  compartiment birou Cooperare judiciară în materie civilă,  

- grefier delegat privind înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile 

de interes public Lg.544/2001,  

- atribuţii legate de  protecţia muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor, 

- întocmeşte procedura prealabilă în materie civilă pe completul al cărui titular este cât timp 

grefierul delegat lipseşte justificat. 

 

 

9. AGENTUL PROCEDURAL. MUNCITORUL INSTANŢEI. 

APROZII. ŞOFERUL INSTANŢEI 
 

Art. 232. – Agentul procedural, în afară de atribuţiile prevăzute de ROI referitoare la 

înmânarea actelor de procedură va exercita atribuţii privind comunicarea actelor de 

dezînvestire în materie penală şi privind scanarea documentelor din dosare. 

 

Art. 233. – Muncitorul instanţei, în afară de atribuţiile prevăzute în contractul 
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individual de muncă referitoare la întreţinerea clădirii şi a spaţiilor aferente, va exercita 

atribuţii privind numerotarea dosarelor şi aducerea/returnarea dosarelor în cadrul arhivei, 

comunicarea cu serviciile poştale în intervalul orar 10.00 – 13.00.  

 

Art. 234. În vederea colectării hârtiei pentru reciclat, fiecare angajat va avea în birou 

un coş separat pentru hârtie. Hârtia se va strânge de către aprozi în saci separat, iar muncitorul 

de întreţinere va proceda la depozitare. 

 

Art. 235. – Aprozii instanţei, în afară de atribuţiile prevăzute de ROI referitoare la 

curăţenia instanţei, vor exercita atribuţii privind scanarea documentelor, comunicarea cu 

serviciile poştale, întocmirea borderourilor finale de comunicare. 

 

Art. 236. Şoferul instanţei efectuează transporturi în interes de serviciu, pe baza 

ordinului de serviciu. Acesta exercită atribuţiile stabilite prin fişa postului, respectă regulile de 

circulaţie şi cele privind securitatea în muncă.  

 

10. PROGRAMUL INSTANŢEI 
 

Art. 237. – PROGRAMUL OBIŞNUIT DE LUCRU CU PUBLICUL AL INSTANŢEI ESTE 

URMĂTORUL: 
ARHIVĂ-REGISTRATURĂ ZILNIC DE LA 9.00 LA 13. 00 
PENTRU EXPERŢI, AVOCAŢI, CONSILIERI JURIDICI și EXECUTORI JUDECĂTOREȘTI ZILNIC 13.00-14.00 
PENTRU PARCHET 9.00-15.30 
EXECUTĂRI PENALE DE LA 9.00 LA 13. 00 zilnic 
EXECUTĂRI CIVILE    DE LA 9.00 LA 13. 00 zilnic 
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL LUNI-VINERI, 8.00-16.00 MIERCURI 9.00-19.00. 

 

Art. 238. – PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL PE TIMPUL VACANŢEI 

JUDECĂTOREŞTI (IULIE –AUGUST) ESTE URMĂTORUL: 
ARHIVĂ-REGISTRATURĂ LUNI ŞI JOI DE LA 9.00 LA 12. 00 
PENTRU EXPERŢI ZILNIC 9.00-14 
PENTRU AVOCAŢI, CONSILIERI JURIDICI și EXECUTORI JUDECĂTOREȘTI LUNI ŞI JOI 12.00-14.00  
PENTRU PARCHET ZILNIC 9.00-15.30 
EXECUTĂRI PENALE 10-12.00   zilnic 
EXECUTĂRI CIVILE    10-12.00   zilnic 
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL LUNI-VINERI, 8.00-16.00 MIERCURI 9.00-19.00. 

 

Art. 239. – PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL PE TIMPUL SĂRBĂTORILOR DE 

IARNĂ (20 DECEMBRIE – 31 DECEMBRIE) ESTE URMĂTORUL: 
ARHIVĂ-REGISTRATURĂ ZILNIC DE LA 9.00 LA 11.00 
PENTRU EXPERŢI, AVOCAŢI, CONSILIERI JURIDICI și EXECUTORI JUDECĂTOREȘTI ZILNIC 13.00-14.00 
PENTRU PARCHET ZILNIC 9.00-15.30 
EXECUTĂRI PENALE 10-12.00  zilnic 
EXECUTĂRI CIVILE    10-12.00  zilnic 
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL LUNI-VINERI, 8.00-16.00 MIERCURI 9.00-19.00. 

 

1111..  AANNTTEETTUULL  IINNSSTTAANNŢŢEEII  
 

Art. 240. – (1) Toate adresele emise de Judecătoria Zărneşti în raporturile administrativ-

judiciare în care interacţionează cu alte persoane fizice sau juridice, vor purta antetul din anexa la 

prezentului regulament. 

 

1122..  DDIISSPPOOZZIIŢŢIIII  FFIINNAALLEE  
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Art. 241. – (1) Prezenta decizie este de imediată aplicare. 

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, orice alte dispoziţii contrare 

existente în ordinele de serviciu sau deciziile date anterior de preşedintele instanţei îşi încetează 

aplicabilitatea. 

(3) Prezenta decizie se comunică de către grefierul-şef tuturor compartimentelor 

instanţei, personalul instanţei semnând pentru luare la cunoştinţă şi se afişează pe reţeaua de 

intranet. 

 

 

Judecător Alexandru Asmarandei  

PREŞEDINTELE JUDECĂTORIEI ZĂRNEŞTI 


