
 
R O M Â N I A 
TRIBUNALUL HARGHITA 
Miercurea Ciuc 
CABINET PREŞEDINTE 
530.132 Miercurea Ciuc, str. Szász Endre nr.6, jud. Harghita, tel: 0266-371.616, fax: 0266-310.145, e-mail: tr-harghita@just.ro 

 
 

A N U N Ţ 
vizând măsurile luate de Tribunalul Harghita, 

 în contextul riscului epidemiologic al infectării cu  
Coronavirus SARS-CoV-2 

 
 Prin Hotărârea nr.7 din 13.03.2020 a Colegiului de conducere al 
Tribunalului Harghita, adoptată prin raportare la dispoziţiile art.12 din 
Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă 
nr.6/09.03.2020, privind aprobarea unor măsuri suplimentare de 
combatere a noului Coronavirus, respectiv Hotărârile Consiliului Superior 
al Magistraturii – Secţia pentru Judecători nr.191/2020 şi nr.192/2020, 

În contextul măririi numărului îmbolnăvirilor la nivel naţional, pentru 
a asigura sănătatea şi securitatea în muncă a personalului Tribunalului 
Harghita, sănătatea justiţiabililor şi a participanţilor la procedurile 
judiciare, precum şi pentru asigurarea bunei desfăşurări a activităţii de 
judecată, 

 
S-au hotărât următoarele:  
 
1. Începând cu data de 13 martie 2020 şi până la 4 mai 2020, cu 

posibilitatea reevaluării, Tribunalul Harghita va soluţiona exclusiv 
următoarele cauze cu caracter urgent: 

Secţia penală: 
- cauze vizând luarea unor măsuri preventive; 
- cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi; 
- contestaţie împotriva cererii privind liberarea condiţionată. 
Secţia Civilă: 
- ordin de protecţie; 
- ordonanţă preşedinţială cu minori; 
- suspendarea provizorie a executării silite; 
- suspendare licitaţie; 
- suspendare act administrativ; 
- suspendarea provizorie a executării silite: 
- orice alte cauze în care toate părţile solicită judecarea în lipsă, 

prin cereri distincte, formulate după data publicării prezentului comunicat. 
 

 2. Judecătorii vor decide, punctual, asupra modului de stabilire a 



următorului termen de judecată în cauzele aflate pe rol în intervalul 
menţionat la pct.1. 

Grefierii de şedinţă vor întreprinde toate măsurile necesare 
încunoştinţării părţilor şi participanţilor la proces cu privire la noile 
termene de judecată acordate. 

 
3. La sfârşitul programului de lucru, listele de şedinţă pentru ziua 

următoare vor fi puse la dispoziţia efectivelor de jandarmi care asigură 
paza sediului instanţei, prin grija grefierului de şedinţă. Jandarmii vor 
permite accesul în clădire doar a persoanelor înscrise în listele de 
şedinţă. Pentru facilitarea aplicării acestor măsuri, pe listele de şedinţă 
grefierul de şedinţă va menţiona, olograf, numele persoanelor ce au 
calitatea de martor sau participant. 

În situaţia în care sunt necesare lămuriri suplimentare punctuale, 
jandarmii vor lua imediat legătura cu grefierul-şef al secţiei sau cu prim-
grefierul instanţei. 

 
4. Completul de judecată învestit cu soluţionarea unor cauze în 

perioada menţionată, este dator să adopte orice măsură considerată 
necesară pentru evitarea aglomerării sălii de judecată, inclusiv evaluarea 
posibilităţii de declarare nepublică a şedinţei de judecată. 

Cei prezenţi vor respecta, pe durata prezenţei în instanţă, măsurile 
de igienă şi protecţie recomandate de Ministerul Sănătăţii, afişate în 
spaţiile publice ale instanţei. 

 
5. Programul de lucru cu publicul la registratura şi arhiva 

Tribunalului Harghita se suspendă în perioada 13.03.2020 – 04.05.2020, 
cu posibilitatea reevaluării, înscrisurile urmând să fie depuse exclusiv 
prin mijloacele de comunicare la distanţă permise de lege: 

- e-mail: tr-harghita-reg@just.ro 
- fax: 0266/310.145 
- poştă: Miercurea Ciuc, str. Szasz Endre nr. 6, judeţul Harghita, 

cod poştal 530.132. 
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