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INFORMARE DE PRESĂ 

 

  Biroul de informare şi relații publice din cadrul Curţii de Apel Târgu-

Mureş este abilitat să aducă la cunoștință publică următoarele:         

 Începând cu data de 9 martie 2022, a încetat aplicabilitatea următoarelor 

măsuri dispuse prin Decizia nr. 22/C/14 mai 2020, emisă de preşedintele Curţii 

de Apel Târgu-Mureş, în scopul prevenirii răspândirii infecţiei cu coronavirusul 

SARS CoV-2 pe perioada stării de alertă instituite pe întreg teritoriul României, 

referitoare la: condiţiile de acces şi staţionare în sediul instanţei, la 

compartimentele auxiliare care desfăşoară activităţi cu publicul, în sălile de 

judecată şi pe holurile din proximitatea acestora, precum şi la Biroul de 

informare şi relaţii publice; obligativitatea respectării regulilor de protecție 

sanitară specifice perioadei de alertă; reducerea programului de lucru cu publicul 

la compartimentele auxiliare care desfăşoară activităţi cu publicul; transmiterea 

solicitărilor, cererilor, petiţiilor adresate Biroului de informare şi relaţii publice 

exclusiv prin mijloacele de comunicare prevăzute de lege (poştă, curier, fax, e-

mail). 

  Începând cu aceeaşi dată, compartimentele auxiliare care desfăşoară 

activităţi cu publicul şi Biroul de informare şi relaţii publice şi-au reluat 

programul de lucru stabilit în concordanţă cu art. 88 alin. (7) şi art. 79 alin. (5) 

din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin 

HCSM nr. 1375/2015 (programul este publicat pe pagina de internet a instanţei, 

la secţiunea contact → program de funcţionare). 

  Îşi menţin aplicabilitatea măsurile referitoare la: desfăşurarea şedinţelor 

de judecată pe intervale orare, respectiv citarea părților/participanților pentru 

ora/intervalele orare stabilite de completele de judecată; posibilitatea părţilor, 

reprezentanţilor acestora şi participanţilor la procese să ia cunoştinţă de stadiul 

desfăşurării şedinţei de judecată, prin intermediul monitorului montat în curtea 

interioară a instanţei care va reda informaţii în acest sens; recomandarea vizând 

audierea persoanelor aflate în custodia penitenciarelor, precum şi în custodia 
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altor autorităţi, prin sistemul de videoconferinţă, în condiţiile în care persoana 

custodiată este de acord cu această modalitate de audiere şi în măsura în care nu 

se aduce atingere drepturilor şi intereselor acesteia; desfăşurarea şedinţelor de 

judecată în cauzele civile prin videoconferinţă, în cazul în care părţile sunt de 

acord şi completul de judecată apreciază că această modalitate asigură 

respectarea principiilor ce guvernează procesul civil; transmiterea 

corespondenţei în legătură cu dosarele aflate pe rolul instanţei prin utilizarea 

mijloacelor de comunicare rapidă (fax, e-mail) şi consultarea documentelor din 

dosare prin accesarea aplicaţiei informatice „Info dosar”, pe baza parolelor 

atribuite şi comunicate în acest scop; programarea avocaţilor, pentru studiul 

dosarelor la arhivă, online (la adresa cams-registratura@just.ro) sau telefonic (la 

nr. 0265/263.694, 0265/265.908,  0265/269.363, 0265/263.813). 

  De asemenea, se menţin măsurile pentru asigurarea igienizării şi 

dezinfectării spaţiilor din sediul Curţii de Apel Târgu-Mureş, măsurile pentru 

protecţia sanitară a personalului instanţei (asigurarea gelului dezinfectant pentru 

mâini, a alcoolului sanitar, a soluţiilor dezinfectante pentru suprafeţe, etc., 

respectiv a măştilor de protecţie – în măsura solicitărilor, dacă va fi cazul), 

precum şi recomandarea adresată publicului care are acces în sediul instanţei, cu 

privire la dezinfectarea mâinilor prin utilizarea gelului dezinfectant din 

dozatoarele montate la fiecare nivel al clădirii (la care publicul are acces). 
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