
 

 

 

                                                  

 

 

 

TRIBUNALUL GORJ 

COLEGIUL DE CONDUCERE 

 

  

EXTRAS DIN HOTĂRÂREA NR. 5 

ŞEDINŢA COLEGIULUI DE CONDUCERE DIN DATA DE 

08 mai 2020 

        ......................................................................................................... 
 

În temeiul dispoziţiilor art. 19 şi următoarele din Regulamentul de ordine interioară al 

instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr. 1375/2015, 

 

COLEGIUL DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI GORJ 

 

Având de soluţionat următoarea ordine de zi : 

1. Măsuri organizatorice privind reluarea activităţii de judecată la Tribunalul Gorj 

începând cu data de 15 mai 2020;  

Având în vedere dispoziţiile art.19 şi art.23 din Regulamentul de ordine interioară al 

instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr. 1375/2015,  

Cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi ai colegiului de conducere, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Având în vedere comunicările publice privind încetarea stării de urgenţă 

începând cu data de 15 mai 2020, dată de la care vor fi instituite măsuri de relaxare graduală, 

respectiv obligarea păstrării distanţei sociale de 1,50 – 2 m, adunări în grupuri de maxim 3 

persoane, purtarea obligatorie a măştii de protecţie, restricţii de circulaţie, etc., Colegiul de 

conducere apreciază că:  

Pentru buna organizare a activităţii de judecată începând cu data de 15 mai 2020 se 

impune menţinerea în continuare a măsurilor organizatorice generale dispuse prin Ordinul de 

Serviciu nr.1575 din 11 martie 2020 şi prin Ordinul de Serviciu nr.1625 din 13 martie 2020, 

precum și implementarea unora noi, după cum urmează:  

 

I. Măsuri generale privind accesul în sediul Tribunalului Gorj şi organizarea 

activităţii de lucru cu publicul, respectiv a şedinţelor de judecată  

 

(1) Pentru a se evita aglomerarea sălilor de judecată, completurile de judecată vor 

dispune măsurile necesare pentru accesul etapizat al părţilor şi avocaţilor, în funcţie de 

numărul și particularitățile cauzelor din şedinţă, cu respectarea dispoziţiilor legale privind 

publicitatea.  

Completurile de judecată vor stabili pentru fiecare cauză o anumită oră de înfățișare 

(interval orar), părţile urmând să fie citate în acest sens şi informate cu privire la posibilitatea 
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judecării în lipsă, a formulării de concluzii scrise iar în cazul în care se vor prezenta în 

instanţă să respecte măsurile de protecţie stabilite prin dispoziţiile legale.  

(2) Listele de şedinţă cuprinzând intervalul orar orientativ stabilit pentru cauzele care 

se vor judeca în ziua respectivă vor fi afişate pe pagina de internet a instanţei cu cel puţin 3-5 

zile înainte de data stabilită pentru şedinţă precum şi la avizierele din instanţă, cu menţiunea 

că pot interveni modificări în planificarea şedinţelor.  

(3) Accesul participanţilor la actul de justiţie cu scopul de a se deplasa spre sala de 

şedinţă se va realiza prin anunţul completului de judecată, utilizând sistemul audio, urmând ca 

justiţiabilii şi reprezentanţii lor să intre coordonaţi de personalul de pază, pe loturi stabilite şi 

anunţate de completul de judecată. Traversarea sălii paşilor pierduţi şi poziţionarea în sălile de 

judecată se va realiza prin păstrarea distanţei obligatorii de 1,5 – 2 m, respectând marcajele şi 

afişele. Dacă este necesar se va repoziţiona mobilierul. 

(4) Se recomandă apărătorilor aleşi/din oficiu să procedeze la comunicarea reciprocă a 

înscrisurilor, în format electronic anterior termenului de judecată.  

(5) Se recomandă părţilor şi apărătorilor consultarea dosarelor în format electronic 

prin utilizarea parolei de acces comunicată prin citaţie, prin intermediul aplicaţiei Infodosar.  

(6) În mod excepţional, reprezentanţii/părţile vor proceda la studiul dosarelor  în sala 

de judecată în timpul alocat de completul de judecată în funcţie de intrarea pe loturi, având 

posibilitatea consultării/vizualizării electronice prealabile a dosarului.  

(7) Şedinţele de judecată pot începede la ora 8,30, stabilindu-se în primul lot de dosare 

cauzele cu caracter foarte urgent. 

(8) Completurile de judecată specializate în domeniul dreptului penal vor examina 

posibilitatea utilizării, în condiţii procedurale a mijloacelor tehnice necesare asigurării audierii 

prin videoconferinţă a persoanelor private de libertate deţinute în penitenciare, cu acordul 

acestora. 

(9) Accesul persoanelor private de libertate la termenele de judecată stabilite se va 

asigura pe un itinerariu în care contactul cu personalul instanţei este limitat.  

(10) La uşa fiecărei săli de şedinţă şi, după caz, la arhive sunt montate difuzoare prin 

care participanţii vor fi înştiinţaţi să intre în sala de judecată. 

(11) Toţi participanţii la activitatea de judecată vor purta măşti de protecţie(opţional și 

mănuşi şi viziere). 

(12) Pentru personalul instanţei, materialele de protecţie vor fi păstrate şi gestionate de 

grefierii şefi de secţie, acestea asigurându-se în mod obligatoriu celor care participă la 

şedinţele de judecată şi, la cerere şi în limita posibilităţii, pentru desfăşurarea altor activităţi în 

afara şedinţelor de judecată. Vor fi asigurate în mod excepţional, la cerere, materiale de 

protecţie şi celorlalţi participanţi la actul de justiţie în timpul şedinţei de judecată.  

(13) Se va reduce programul de lucru la arhivă/registratură, respectiv între orele 9,00-

11,00 şi se limitează numărul de persoane care intră la sala de studiu la maximum 2 persoane, 

concomitent.  

 

II. Măsuri privind gestionarea activităţii de judecată a cauzelor cu termen după data 

de 15 mai 2020  
 

Având în vedere necesitatea asigurării tuturor măsurilor privind sănătatea 

participanților la actul de justiție, situaţia statistică a dosarelor aflate pe rol începând cu data 

de 15 mai 2020 şi propunerile formulate de preşedinţii de secţie pentru organizarea activităţii 

de judecată, Colegiul de conducere apreciază că se impun următoarele:  

(1) Completul de judecată stabileşte ora la care va fi strigată fiecare cauză, părțile fiind 

citate în acest sens, prin poștă sau prin mijloace electronice, conform dispozițiilor legale.  

 (2) În cazul şedinţelor care se desfăşoară în mai mulţi timpi, în aceeaşi sală de 

judecată, se vor putea modifica orele de începere ale şedinţelor de judecată astfel încât să se 
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asigure o succesiune rezonabilă în timp a cauzelor, fără suprapuneri sau decalaje 

semnificative;  

(3) Pentru administrarea eficientă și ocuparea zilnică a tuturor sălilor de judecată, la 

nivelul fiecărei secţii, preşedintele de secţie, după consultarea completului de judecată, va 

programa şedinţe de judecată şi în zilele în care la momentul actual nu există o planificare 

pentru respectivele săli;  

(4) Cu privire la dosarele suspendate pe perioada stării de urgenţă, pe fiecare complet 

de judecată, grefierul de şedinţă va identifica numărul acestora, urmând ca judecătorul să 

dispună măsurile premergătoare repunerii pe rol, respectiv alocarea pe termene a acestor 

cauze, având în vedere criterii precum: vechimea dosarelor în instanţă şi în sistem, 

complexitate, caracterul urgent, asigurarea unei durate rezonabile a şedinţei de judecată.  

(5) La nivelul fiecărei secţii, în raport de volumul de activitate, încărcătura pe 

judecător şi complexitate, se poate stabili un număr maxim recomandat de cauze pe şedinţă.  

 

III. Măsuri organizatorice privind reducerea riscului de răspândire a infecţiilor 

respiratorii  
 

(1) Preşedinţii secţiilor, prim-grefierul Tribunalului Gorj şi conducătorii de 

compartimente analizează şi propun luarea unor măsuri suplimentare de reducere a 

interacţiunii directe la nivelul personalului şi a activităţilor de lucru cu publicul, în vederea 

eliminării riscului de îmbolnăvire, cu menţinerea nivelului activităţii curente la nivelul 

secţiei/compartimentului.  

Aceste măsuri pot privi:  

-  reorganizarea modului de dispunere a mobilierului în sălile de şedinţă/birouri;  

- diferenţierea, la nivel de secţie, privind programul de lucru în vederea reducerii 

numărului prezenţei concomitente la locul de muncă;  

- regândirea programului de lucru cu publicul;  

- dispunerea unor măsuri suplimentare de igienizare a spaţiilor de lucru etc.  

(2) Întregului personal al instanţei i se va asigura măşti de protecţie, mănuşi de 

protecţie şi dezinfectat pentru mâini.  

(3) Se va asigura igienizarea tuturor spaţiilor (birouri, săli de şedinţă, registratură, 

arhivă, holuri de acces) de către personalul angajat în acest sens la nivelul instanţei. 

Dezinfectarea sălilor de şedinţă se va realiza după terminarea fiecărei şedinţe de 

judecată, asigurându-se un interval de 30 minute pentru aerisire. 

 

 IV. Recomandări pentru desfăşurarea şedinţelor de judecată pentru dosarele în care 

părţile au fost citate fără indicarea intervalului orar orientativ de strigare a cauzei 

 

 (1) Întocmirea listelor de şedinţă cuprinzând intervalul orar orientativ, pe loturi de 

dosare, ţinând seama de numărul părţilor din fiecare dosar şi numărul maxim de persoane 

admis în sala de judecată în care se desfăşoară şedinţa de judecată. 

 (2) Afişarea listelor de şedinţă pe pagina de internet a instanţei cu cel puţin 3 zile 

înainte de data stabilită perntru şedinţa de judecată şi punerea acesteia la dispoziţia 

justiţiabililor prin intermediul corpului de jandarmi. 

 (3) În situaţia în care numărul persoanelor prezente în sala de judecată din cadrul unui 

lot  depăşeşte numărul maxim de persoane permis în aceasta, completul de judecată poate 

dispune ca o parte din aceste persoane să aştepte în afara sălii, urmând să intre în sală pe 

măsură ce se eliberează. În sala paşilor pierduţi vor respecta marcajele de distanţare socială. 

 (4) Pentru cauzele în care s-au acordat termene de judecată urmare a preschimbărilor 

de termen şi pentru care au fost emise citaţii, listele de şedinţă vor fi puse la dispoziţia 

justiţiabililor prin intermediul corpului de jandarmi în scopul respectării regulilor stabilite în 
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contextul acestei hotărâri. Ulterior acestei perioade, termenele vor fi acordate pe loturi, pe ore, 

pentru a asigura respectarea aceloraşi măsuri de protecţie. 

 

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica judecătorilor şi personalului auxiliar de 

specialitate din cadrul Tribunalului Gorj, corpului de jandarmi, barourilor de avocați, 

parchetelor şi va fi făcută publică prin afişare pe pagina de internet a Tribunalului Gorj, în 

formă scrisă la avizierul instanţei, la registratura instanţei şi la arhive. Se va înştiinţa Curtea 

de Apel Craiova prin comunicarea unui exemplar al hotărârii. 

Dată la Tribunalul Gorj azi, 08 mai 2020. 

 

 

 

 

Întocmit, 

Prim-grefier Rădulea Violeta  


