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În conformitate cu Decizia nr. 85 consolidată din 14 mai 2020 a Preşedintelui Curţii de
Apel Braşov, începând cu data de 15 mai 2020, când încetează starea de urgenţă instituită prin
Decretele Preşedintelui României nr.195/2020 şi nr.240/2020 şi urmează a se relua activitatea
completă a instanţelor de judecată, accesul persoanelor în incinta Curţii de Apel Braşov este
permisă cu respectarea următoarelor măsuri:
1. Începând cu data de 18.05.2020 şi până la noi dispoziţii, regulile de acces în sediul
Curţii de Apel Braşov sunt următoarele:
a) Accesul publicului, al avocaţilor, consilierilor juridici, experţilor şi al celorlalte
persoane care justifică un interes, se va face exclusiv pe uşa de acces nr. 1 dispusă în spatele
clădirii (vizavi de Bistro), la intrarea în sediul instanţei, la etajul II, fiind amplasat punctul de
control al jandarmilor care asigură paza.
b) Accesul escortei cu persoanele private de libertate se va face pe uşa de acces nr. 2
dispusă în spatele clădirii, apoi pe scara ce face legătura între subsolul clădirii (unde este
amplasat spaţiul cu destinaţia de arest) şi etajul II, unde sunt dispuse sălile de şedinţă.
2. Accesul justițiabililor, avocaţilor sau reprezentanţilor legali ori convenţionali ai
părţilor în incinta Curții de Apel Brașov pentru a participa la procesele în care sunt părți sau în
care au fost chemați în calitate de martori, ori reprezentanţi, se realizează doar la ora la care
cauzele în care aceștia sunt implicați sunt programate.
Grefierul va fi prezent în sala de şedinţă cu 15 minute înainte de începerea şedinţei de
judecată. Intrarea în sălile de şedinţă a justiţiabililor, a avocaţilor, consilierilor juridici şi a altor
persoane chemate la judecată, se va realiza doar la ora menţionată în citaţie şi pe lista de şedinţă
şi doar în situaţia în care judecarea cauzelor programate şi înscrise pe listă anterior, a fost
finalizată iar sala dezinfectată şi aerisită.
Punerea la dispoziţie a dosarelor spre consultare se realizează pentru o durată de timp de
10 minute, după pătrunderea în sala de şedinţă, sub supravegherea grefierului de şedinţă, putând
să se prelungească ulterior şi în timpul şedinţei, conform dispoziţiei preşedintelui completului de
judecată.
Completul de judecată va intra în sala de şedinţă şi va începe judecarea cauzelor după 10
minute de la intrarea justiţiabililor, a avocaţilor, consilierilor juridici şi a altor persoane chemate
la judecată, lăsând astfel timpul necesar consultării dosarelor.
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În situaţia în care, din motive obiective, cauzele stabilite pentru o anumită oră nu se
finalizează în timpul preconizat, astfel încât ora de începere a judecării următoarelor cauze
înscrise pe listă se decalează, se va permite accesul în sediul Curţii de Apel Braşov avocaţilor
care acordă asistenţa juridică ori reprezintă părţile din dosarele ce urmează, şi a consilierilor
juridici iar aceştia vor staţiona în aşteptare pe holul instanţei, cu respectarea regulilor de
distanţare socială, conform indicaţiilor primite de la jandarmii care asigură paza clădirii.
3. Purtarea măştii faciale/ sau a oricărui obiect care acoperă gura şi nasul (eşarfă,
fular, material) în incinta sediului Curții de Apel Brașov, pe coridoare, săli de ședință,
arhive, grupuri sanitare este obligatorie, pentru orice persoană care intră în sediul instanței,
indiferent de calitatea pe care o are.
4. Dezinfectarea cu substanţele puse la dispoziţie la intrarea în sediul instanţei este
obligatorie pentru toate persoanele care pătrund în sediu, indiferent de motivul pentru care vor
să acceadă în sediul instanţei.
5. Listele de ședință cuprinzând dosarele care se judecă după data de 15.05.2020 și orele
la care sunt programate, sunt publicate cu două zile înainte de data şedințelor de judecată pe siteul Curții de Apel Brașov. Un exemplar al listelor este predat efectivelor de jandarmi care asigură
paza instanţei, iar un alt exemplar este afişat la intrarea pentru public în incinta clădirii.
6. Este obligatorie pentru tot personalul instanţei și pentru toate persoanele care
pătrund în sediul Curții de Apel Brașov testarea cu scannerul termic.
Procurorii, avocaţii, justiţiabilii consilierii juridici, experţii şi celelalte persoane care vor
avea acces în sediul instanţei se vor supune testării cu scannerul termic pus la dispoziţia
efectivelor de jandarmi care asigură paza.
În cazul în care temperatura corpului unei persoane depășește 37,3 grade la două testări
consecutive la interval de minim 3 minute, efectivele de jandarmi au obligația de a împiedica
pătrunderea persoanei în incinta sediului și de a anunța de îndată persoana desemnată de
Comitetul pentru situații de urgență constituit la nivelul Curţii de Apel Braşov.
Accesul în sediul Curţii de Apel Braşov a persoanelor depistate cu temperatură peste cea
menţionată în aliniatul precedent, este permis ulterior doar cu adeverinţă de la medicul de familie
care să lămurească situaţia medicală a persoanei, atestând starea de sănătate a acesteia.
În această situaţie, persoana care a efectuat verificarea va completa un formular tip
(anexa 1) în care va înscrie datele de identificare ale persoanei verificate, scopul pentru care se
prezintă în instanţă, numărul dosarului dacă a fost citată pentru un termen şi temperatura
constatată. Acest înscris va fi semnat atât de jandarm cât şi de persoana în cauză şi va fi prezentat
de îndată persoanei desemnate de Comitetul pentru situaţii de urgenţă, care va proceda, după caz:
va anunţa completul de judecată, prin grefierul de şedinţă, în cazul în care persoana se prezintă
ca participant în proces, ori celorlalte persoane desemnate, în situaţiile prevăzute la punctele 14
lit. c şi d(prim grefierului situaţia persoanelor depistate cu temperatură crescută care doresc să
pătrundă în instanţă pentru a se deplasa la arhive şi registratură, respectiv conducătorului
Biroului de Informare şi relaţii cu publicul situaţia persoanelor depistate cu temperatură crescută
care doresc să pătrundă în instanţă pentru consiliere B.I.R.P).
Completul de judecată va fixa o oră la sfârşitul şedinţei de judecată când va efectua apelul
cauzelor în care, avocaţii, procurorul, jurisconsultul, părţile sau celelalte persoane chemate la
judecată, au fost depistate cu temperatură, după care, în funcţie de situaţie, va decide cu privire la
judecarea acelor cauze (dacă persoanele au revenit cu adeverinţă de la medicul de familie care să
lămurească situaţia) sau amânarea judecării lor pentru un alt termen de judecată.
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7. Justițiabilii chemați la judecată că au posibilitatea să solicite judecarea cauzei în
lipsă, să solicite amânarea cauzei în situația în care doresc să se prezinte la proces însă au
suspiciuni că sunt infectați cu noul tip de coronavirus, sunt plasați în carantină sau izolare.
8. Justițiabililor chemați la judecată, avocaţilor, reprezentanţilor părţilor sau
jurisconsulţilor li se recomandă depunerea înscrisurilor pentru dosare prin mijloace de
comunicare electronică permise de lege (e-mail, fax) cu cel puțin două zile înainte de
termenul fixat pentru judecată, urmând ca originalul acestor înscrisuri să fie prezentat
completului la termen, dacă este solicitat de către acesta. În măsura în care persoanele interesate
nu pot realiza depunerea înscrisurilor în condițiile menţionate, acestea pot fi depuse personal, la
registratura instanței care va avea program cu publicul în intervalul orar 9-12 în fiecare zi
lucrătoare.
9. Programul cu publicul la registratura instanţei este, de luni până vinei, între orele 9-12.
Accesul în incinta instanței, pentru persoanele care doresc să depună înscrisuri la
registratură personal este restricţionat fiind permis accesul în instanţă a maxim două
persoane concomitent cu păstrarea regulilor de distanţare socială (atât între ele, cât şi între ele și
angajați). Se recomandă ca timpul de staționare în aceste spații să nu depășească 5 minute.
10. Programul cu publicul la toate cele trei arhive este începând cu data de
18.05.2020 în intervalul orar 9-13, în fiecare zi lucrătoare, după cum urmează:
Program pentru justiţiabili, în intervalul 9-11, cu recomandarea ca timpul de staţionare
în aceste spaţii să nu depăşească 15 minute, cu posibilitatea prelungirii în situaţii excepţionale.
Program pentru avocaţi, consilieri, experţi, lichidatori, în intervalul 11-13, cu
recomandarea ca timpul de staţionare în aceste spaţii să nu depăşească 15 minute la arhivele
nonpenale, respectiv, 30 de minute la arhiva penală, cu posibilitatea prelungirii în situaţii
excepţionale. Acestor persoane accesul le va fi permis numai cu programarea telefonică
prealabilă, neînsoţiţi de părţi, cu respectarea regulilor de distanţare socială.
Program de studiu pentru persoanele private de libertate, în principal în arhiva penală,
în intervalul orar 11-13, în funcţie de programările făcute şi de spaţiul disponibil.
Accesul persoanelor interesate la arhivele Curţii de Apel Braşov pentru studiul dosarelor
este limitat la maximum două persoane concomitent
11. Programul cu publicul al Biroului de informare și relații cu publicul este,
începând cu data de 18.05.2020, în intervalul orar 9-11. Se recomandă justițiabililor sau
persoanelor interesate să formuleze cererile privind solicitarea de informații de interes public
conform Legii nr.544/2001, exclusiv prin e-mail, fax ori telefonic, datele de contact fiind
disponibile pe portal.just.ro, deplasându-se la instanţă doar dacă este absolut necesar.
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