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R O M Â N I A 
TRIBUNALUL SĂLAJ 

Zalău, str. Tudor Vladimirescu, nr. 10, judeţul Sălaj,  

telefon/fax 0260611085, tr-salaj@just.ro  
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Nr.________________ 
 

 
 
 

 
 
 

 
R O M Â N I A 

          TRIBUNALUL SĂLAJ 
               
 

 
 

 
SECŢIA  CIVILĂ 
 

 

 
_____________________________________________________________________________ 

    Nr. operator date cu caracter personal 2516                                                                          

 

 

 
ORDINUL DE SERVICIU NR. 8/2020 

Data emiterii: 15 aprilie 2020 
 

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 43, 46 din Legea nr. 304/2004 

republicată, privind organizarea judiciară, 

În vederea implementării măsurilor de prevenire a răspândirii infecţiilor 

respiratorii cauzate de COVID-19, dispuse prin Decretul nr. 195/16.03.2020 al 

Preşedintelui României, privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul 

României, Decretul nr. 240/14.04.2020 al Preşedintelui României, prin care a 

fost prelungită cu 30 de zile starea de urgenţă, 

Având în vedere măsurile de organizare aplicabile la nivelul tuturor 

instanţelor judecătoreşti din raza Curţii de Apel Cluj, dispuse prin Ordinul 

nr.54/15.04.2020 al Preşedintelui Curții de Apel Cluj,  

Pentru asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă la nivelul 

personalului Tribunalului Sălaj, 

În exercitarea atribuțiilor stabilite prin art. 9 alin. 2 raportat la art. 7 

alin.7 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, 

aprobat prin  Hotărârea CSM nr.1375/2015, 

 

Preşedintele Tribunalului Sălaj emite următorul  
 

ORDIN DE SERVICIU : 

 

Art.1 În intervalul de timp cuprins între 15 aprilie 2020 şi 14 mai 

2020 inclusiv, activitatea de judecată specifică Tribunalului Sălaj 

continuă în cauzele de urgenţă deosebită, astfel cum au fost identificate 

acestea prin Hotărârea Colegiului de conducere al Curţii de Apel Cluj nr. 26 

din data de 30 martie 2020, conformă Hotărârii Consiliului Superior al 

Magistraturii nr.417 din data de 24 martie 2020, precum şi prin Decretul nr. 

240/14 aprilie 2020 adoptat de către Preşedintele României, în materie 

penală. 

 

Art.2 (1) Pentru toate cauzele al căror obiect nu se încadrează în 

categoria cauzelor de urgenţă deosebită, activitatea de judecată se suspendă de 

drept, în temeiul art. 63 alin.11, respectiv art. 64 alin.5 din Decretul nr. 
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240/14.04.2020 al Preşedintelui României, privind prelungirea stării de 

urgenţă pe teritoriul României, urmând ca judecata lor să fie reluată, din 

oficiu, după încetarea stării de urgenţă.  

(2) În termen de 10 zile de la încetarea stării de urgenţă, fiecare complet 

va lua toate măsurile necesare în vederea continuării judecăţii.  

 

Art.3 În cauzele civile, pe durata stării de urgenţă, procedura prevăzută 

de art. 200 şi art. 201 din Codul de procedură civilă se suspendă pentru toate 

dosarele al căror obiect nu se încadrează în lista cauzelor de urgenţă deosebită 

prevăzută la art.1.  

(2) Verificarea încadrării dosarelor în categoria obiectelor pentru care 

operează suspendarea de drept se va constata de către preşedintele/unul 

dintre judecătorii completului căruia i-a fost repartizată cauza, printr-o 

rezoluţie, ce se va salva ca document în Ecris şi se va atașa la dosar. 

 

Art.4 În dosarele penale repartizate fără termen şi pentru care, până la 

emiterea prezentului ordin, nu s-a stabilit termen, verificarea încadrării 

acestora în categoria cauzelor pentru care operează suspendarea de drept se va 

constata de către președintele completului de judecată printr-o rezoluţie ce se 

va ataşa la dosar. Pentru cauzele care se încadrează într-unul dintre obiectele 

de urgenţă deosebită se dispun măsurile necesare în vederea judecăţii.  

  

Art.5 În dosarele care au alocate termene de judecată pe perioada stării 

de urgență (civile şi penale), măsura suspendării de drept a judecăţii va fi 

constatată printr-o rezoluţie a preşedintelui completului de judecată, prin care 

se va atesta că dosarul nu se încadrează în lista cu obiecte urgente pentru care 

continuă judecata. Această rezoluţie se va ataşa la dosarul cauzei. 

 

Art.6  (1) Menţiunea privind suspendarea de drept va fi operată în 

aplicaţia Ecris în baza rezoluției prevăzute la art. 3, art. 4 sau art.5.  

(2) Mențiunea de suspendare va fi operată în Ecris de către grefierul de 

şedinţă, conform unei proceduri stabilite de către Compartimentul IT, 

mențiunea având formulare standardizată, în funcţie de materia civilă sau 

penală, conform modelului întocmit de către preşedinţii de secții. 

 

Art.7 (1) Selecţia dosarelor care se vor judeca în perioada stării de 

urgenţă prelungite, precum şi a celor în care se continuă procedura prealabilă 

stabilirii primului termen de judecată se va efectua de către fiecare complet de 

judecată în parte (civil şi penal), în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la 

data emiterii prezentului ordin.  

 

Art.8 (1) Pentru dosarele care se vor judeca în perioada stării de urgenţă 

se vor întocmi liste, separat pe secţii şi pe completuri, care vor fi actualizate 

periodic şi care se vor publica pe portalul instanţei, prin grija grefierilor-şefi de 

secţii şi a personalului Compartimentului IT.  
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(2) Separat de listele prevăzute la alin.1, se vor întocmi liste de şedinţă  

cu dosarele care se judecă pe termen, cu menţionarea expresă a orei stabilite 

pentru dezbateri în fiecare dosar, liste ce se vor afişa, cu cel puțin 24 de ore 

înainte de şedinţă, pe site-ul şi la uşa instanţei.   

 

Art.9 În cauzele penale privitoare la persoane private de libertate aflate 

în penitenciare sau în centre de reținere şi arestare preventivă, ascultarea 

acestor persoane se va face, ori de câte ori este posibil, la locul de deţinere, 

prin sistem de videoconferinţă. Prin grija preşedintelui completului de 

judecată, avocaţii şi unităţile de deținere vor fi încunoştiinţaţi în timp util cu 

privire la persoana şi ziua pentru care va avea loc audierea, urmând ca ora şi 

modalitatea tehnică de desfăşurare a procedurii să fie stabilite de comun 

acord. 

 

Art.10 (1) Comunicarea actelor de procedură, în toate domeniile 

dreptului, se va realiza, cu precădere, prin telefax, poştă electronică sau prin 

orice alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea 

primirii acestuia, în condiţii procedurale şi de securitate. 

(2) Cererile de chemare în judecată, căile de atac, precum şi orice alte 

acte de procedură adresate instanţei, pentru care legea prevede condiţia formei 

scrise şi care nu se depun direct în instanţă, se vor transmite, de regulă, prin 

mijloace electronice, pe adresa de e-mail a instanţei, astfel cum este ea făcută 

publică. 

Art.11 Pe durata stării de urgenţă, continuă activitatea de redactare şi 

de comunicare a tuturor hotărârilor judecătoreşti redactate, de înregistrare a 

cererilor de chemare în judecată introduse, precum şi efectuarea oricăror alte 

activităţi, sub rezerva respectării regulilor de disciplină sanitară stabilite de 

autorităţile cu atribuţii în domeniu şi observarea dispoziţiilor Decretului 

Preşedintelui României nr.240 din 14 aprilie 2020. 

    

Art.12 (1) Pe perioada stării de urgență nu vor fi înaintate dosarele în 

căile de atac, cu excepția celor declarate în cauzele având unul dintre obiectele 

stabilite la art.1. 

(2) Selecţia dosarelor care vor fi înaintate în căile de atac va fi verificată 

de către preşedinţii de secţii, prin semnarea adreselor de trimitere. 

 

Art.13 Înregistrarea cererilor de sesizare a instanţei, a căilor de atac 

declarate, precum şi repartizarea aleatorie a cauzelor se va efectua în toate 

cazurile, urmând ca, după repartizare, fiecare complet să ia măsurile 

corespunzătoare, conform dispozițiilor din paragrafele anterioare. 

 

Art.14 (1) Programul cu publicul la compartimentele Arhivă şi 

Registratură se va desfășura în zilele de marţi şi joi, între orele 10:00 – 11:00, 

la sala de şedinţă nr. 21, cu accesul pe rând doar a câte unei singure persoane, 
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sub supravegherea jandarmului de la postul de pază şi supraveghere acces în 

sediul instanţei.  

(2) La compartimentul Arhivă, în timpul programului cu publicul 

prevăzut la alin.1, vor putea fi studiate exclusiv dosarele pentru care judecata 

nu se suspendă în perioada stării de urgenţă. 

(3) Studiul celorlalte dosare se va putea realiza exclusiv prin intermediul 
aplicaţiei INFO DOSAR www.curteadeapelcluj.ro. 

 (4) La compartimentul Registratură, în timpul programului cu publicul 

prevăzut la alin.1, vor putea fi înregistrate orice cereri şi acte de procedură, 

indiferent de obiectul cauzei.  

 (5) Se recomandă ca toate cererile şi înscrisurile adresate instanţei să fie  

transmise prin e-mail, la adresa tr-salaj-reg@just.ro, prin fax la numărul 0260-

611551, sau prin serviciile poştale la adresa Zalău, str. Tudor Vladimirescu nr. 

10, jud. Sălaj. 

(6) Activitatea Biroului de informare şi relaţii publice se desfăşoară în 

fiecare zi lucrătoare, în intervalul cuprins între orele 8.00 şi 13.00. 

 

Art. 15 (1) Pe întreaga perioadă a stării de urgenţă, la nivelul tuturor 

compartimentelor Tribunalului Sălaj, se încuviinţează munca la domiciliu. 

Preşedinţii de secţii şi şefii de compartimente, sub coordonarea 

vicepreședintelui, vor asigura o reducere de minim 50% a persoanelor aflate 

concomitent la serviciu, întocmindu-se o planificare săptămânală a 

personalului care desfășoară munca la domiciliu în aşa fel încât pentru 

fiecare persoană în parte să se asigure prezenţa la sediul instanţei cel puţin 

o zi pe săptămână. 

(2) La constituirea completurilor de judecată care au planificate 

şedinţe de judecată vor participa grefierii planificaţi pentru desfăşurarea 

muncii la sediul instanţei în ziua respectivă, conform planificării speciale de 

permanență, cu respectarea, pe cât posibil, a materiei în care lucrează în 

mod obişnuit. În același fel se va proceda la repartizarea lucrărilor scrise 

care nu pot fi efectuate de la domiciliu de către grefierul repartizat în mod 

obişnuit pe complet.   

(3) Conducătorii de compartimente vor întocmi, pentru fiecare categorie 

de personal în parte, o fişă de sarcini prin care se vor fixa lucrările care trebuie 

îndeplinite prin munca la domiciliu. La întocmirea fişei se are în vedere o 

durată a zilei de lucru de 8 ore şi se acordă prioritate lucrărilor urgente.  

 

(4) Personalul care prestează munca la domiciliu se află la dispoziţia 

instanţei, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 8:00 – 16:00, având obligaţia de 

a se prezenta de îndată la sediul instanţei, la solicitarea expresă a 

conducătorului compartimentului din care face parte sau a preşedintelui 

instanţei.   
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Art.16 (1) În intervalul de timp cuprins între 15 aprilie şi 14 mai 2020 

inclusiv, se interzice accesul în sediul Tribunalului Sălaj oricărei persoane care 

nu face parte din personalul Tribunalului Sălaj, Judecătoriei Zalău şi 

Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Sălaj sau nu are calitatea de 

parte, reprezentant al părţii ori participant în altă calitate la procesele aflate pe 

rol în ziua în care solicită accesul. Prin excepţie, accesul publicului la 

compartimentele Arhivă şi Registratură se va putea realiza în condiţiile 

prevăzute de art. 14 din prezentul ordin.  

 

           (2) Se interzice accesul în sediul Tribunalului Sălaj a tuturor 

persoanelor, inclusiv a celor care au calitatea de angajaţi ai instanţei, cu 

privire la care autorităţile române competente au dispus măsuri de carantină 

sau de autoizolare, până la expirarea acestora. Măsura se aplică şi persoanelor 

care au călătorit, în ultimele 14 zile, într-una dintre zonele de risc, care au 

intrat în contact în ultimele 14 zile cu o persoană diagnosticată/monitorizată 

pentru posibilă infecţie cauzată de COVID-19 şi care prezintă una sau mai 

multe dintre următoarele simptome: febră, tuse, dificultăţi de respiraţie. Aceste 

persoane vor fi îndrumate să se adreseze de îndată autorităţilor medicale 

competente - direcţia de sănătate publică de la domiciliu/locuinţa efectivă - 

pentru asigurarea de asistenţă medicală şi luarea măsurilor de carantină sau 

autoizolare prevăzute de lege. 

 

        (3) În scopul punerii în aplicare a prevederilor alin.(l)-(2), grefierii şefi de 

secții vor pune la dispoziţia organelor de jandarmi care asigură paza la intrarea 

principală în sediul instanţei listele zilnice de şedinţă. 

 

(4) Accesul persoanelor citate în cauzele urgente se va face pe baza 
citaţiei şi a actului de identitate, în cazul părţilor în proces, respectiv a 

legitimaţiei de serviciu, în cazul avocaţilor şi personalului intern. 
 

 Art.17  Măsurile dispuse de preşedintele Tribunalului Sălaj prin 

Ordinele nr. 5/11.03.2020, nr. 6/13.03.2020 şi nr.7/20.03.2020 rămân 
valabile în măsura în care nu sunt contrare prezentului ordin. 

 
Art.18 Prezentul ordin intră în vigoare începând cu azi, data emiterii, şi 

este valabil până la încetarea stării de urgenţă instituite ori până la noi 

dispoziţii. 
 

Art. 19 Prezentul ordin se comunică: 
- întregului personal al Tribunalului Sălaj; 

- Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj; 

- Inspectoratului de Jandarmi „Menumorut Voievod” Sălaj; 

- Judecătoriei Zalău, Judecătoriei Şimleu Silvaniei şi Judecătoriei Jibou, 

precum și Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Sălaj, pentru 

informare şi cu recomandarea de a fi adoptate măsuri de protecţie echivalente, 

adaptate specificului fiecăreia dintre aceste instituţii; 

- Baroului Sălaj. 
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Art. 20 Prezentul ordin de serviciu va fi făcut public prin postare pe 

pagina de internet a Tribunalului Sălaj, în directorul „Informaţii utile”, prin 

postare pe pagina de intranet a Tribunalului Sălaj şi prin afişare la uşa 

instanţei. 

 

 

Judecător Ioana-Diana HODIŞ, 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI SĂLAJ 

 

 

 

Confidenţial. Date cu caracter personal prelucrate în conf. cu prev.Legii 129/2018/ 

Regulamentului U.E.679/2016 

 

 


