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( E X T R A S ) 
       
        Judecător Lucian Manoli, vicepreşedintele Tribunalului Harghita, 
înlocuitor al preşedintelui instanţei, în exercitarea atribuţiilor specifice 
funcţiei de conducere, conform art.9 alin.2, raportat la art.7 alin.1 lit.a din 
ROIIJ, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr.1375/2015, 
 În contextul măsurilor necesare pentru prevenirea şi limitarea 
efectelor epidemiei determinate de infectarea cu coronavirus (COVID-19) 
şi evitarea riscului de răspândire a infecţiilor respiratorii, 
 

D I S P U N E : 
 

(…) 
  
 Art. 3 

Regulile de acces în instanţă vor fi următoarele: 
 a. accesul publicului şi al avocaţilor în instanţă va fi permis strict 
persoanelor care au cauze cu caracter urgent, în sensul prevederilor din 
Hotărârea CSM nr.192/12.03.2020, în ziua şi la ora fixată de completul 
de judecată. În afara acestor situaţii, nu va fi permis accesul nici 
avocaţilor; 
 b. personalul serviciilor de curierat va preda corespondenţa la 
intrarea principală a instanţei, de preferat în faţa uşii de intrare, în 
exterior, dacă condiţiile meteo permit acest lucru. În acest scop, 
jandarmii de serviciu vor înştiinţa personalul arhivei corespunzătoare, 
care se va deplasa la intrare pentru preluarea corespondenţei şi 
confirmarea primirii; 
 c. se va interzice accesul în instanță al persoanelor care doresc să 
vină în vizită la angajaţii instanţei, indiferent de motivele invocate sau al 
curierilor are aduc corespondenţa personală a angajaţilor instanţei; 
 d. va fi permis accesul în instanţă pentru persoanele a căror 
prezenţă este necesară la Serviciul de probaţiune, doar pentru prima şi a 
doua întrevedere. În acest scop jandarmii vor lua legătura cu personalul 
serviciului de probaţiune pentru fiecare caz în parte şi vor permite 
accesul doar după ce se va prezenta consilierul de probaţiune pentru 



preluarea efectivă a persoanei respective; primirea corespondenţei 
pentru Serviciul de probațiune se va face în condiţiile de la lit.b; 
  e. la intrarea în instanţă, toate persoanele, cu excepţia angajaţilor 
instanţelor şi ai Serviciului de probaţiune, vor completa o declaraţie pe 
proprie răspundere, conform formularului ce va fi aprobat de 
vicepreşedintele instanţei; 
 f. dezinfectarea holului principal de la intrare în clădire se va 
efectua de 3 ori pe zi.  
  
 Art. 4 

Săptămânal, în ziua de vineri, se va publica pe portalul instanţei şi 
se va afişa pe uşa principală a instanţei, lista cu dosarele care se vor 
judeca în săptămâna următoare. 

 
(...) 

 
 

VICEPREŞEDINTE, 
LUCIAN MANOLI 

 


